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RESUMO 

 

Nesta dissertação, elegeu-se como objeto de análise o processo de produção 

textual, tendo em vista identificar as marcas do discurso do professor, e daqueles 

por ele apresentados, nos textos escritos pelos alunos em sala de aula e suas 

implicações para o desenvolvimento da autoria dessa produção escrita. O termo 

autoria estará aqui relacionado à posição assumida pelo produtor no texto em 

relação a como apresentar a voz do outro e dela manter o distanciamento 

necessário para inserir a própria voz. Nesse sentido, será fundamental para este 

trabalho as orientações bakhtinianas sobre dialogismo, exotopia, autor e autoria, 

aqui apresentadas como possíveis de serem trabalhadas na produção textual em 

sala de aula. E é nesse aspecto que, acredita-se, repousa a sua maior contribuição 

para as reflexões já existentes sobre a produção de texto na escola. Para 

fundamentar os resultados desta pesquisa, recorreu-se aos estudos bakhtinianos, 

seja por ele mesmo (BAKHTIN, 2003; 2006; 2008), seja através de seus estudiosos 

(FIORIN, 2006; BARROS, 2007; FARACO, 2008, 2009; BEZERRA, 2008; PONZIO, 

2008; OLIVEIRA, 2006, 2008, dentre outros). O trabalho empírico assume protocolos 

da pesquisa qualitativa. A constituição do corpus se deu em situação de ensino, 

mediante registros de observação, gravação e transcrição de aulas e a coleta de 

produções textuais escritas pelos alunos em dois momentos distintos: no ano de 

1998 e em 2008. As análises revelaram a existência de uma relação bastante 

acentuada entre o discurso (fala) do professor e o texto (escrito) do aluno. Nas aulas 

de produção textual em que há uma discussão prévia do tema a ser desenvolvido, 

os alunos tendem a reproduzir o discurso do professor, havendo uma grande 

semelhança entre os textos, sendo eles produzidos a partir das questões 

encaminhadas pelo professor, no momento da discussão. Ao escreverem os seus 

textos, os alunos utilizam-se de estratégias variadas para marcarem linguisticamente 

o conhecimento adquirido. Em geral, essas estratégias são motivadas pela imagem 

que o falante/autor tem de seu interlocutor/leitor. Nos dois momentos desta 

pesquisa, constatou-se que a autoria não tem sido o foco das atividades com texto 

em sala de aula. Todavia, desenvolver a capacidade do aluno autorar os próprios 

textos é uma atividade fundamental, pois ela lhe permite refletir e trabalhar com e 

sobre o seu texto. Ao discutir essa questão, esta pesquisa contribui diretamente para 

o processo de ensino-aprendizagem da produção textual, pois a realização de um 
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trabalho com foco na autoria implica questões políticas e pedagógicas, o que vai 

interferir diretamente na postura do professor na condução das atividades de 

produção de texto, levando-o a uma reavaliação do fazer docente e discente nessas 

atividades. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Discurso. Produção textual. Ensino. Autoria.  
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ABSTRACT 

 

In this dissertation we chose as object of analysis the process of textual production 

aiming to identify the teacher‟s discourse marks, and those by him presented, in the 

texts written by the students in the classroom and their implications for the 

development of the this written production authorship. The term authorship will be 

related here to the position taken on by the text productor in relation to how to 

present the discourse of the others and keep the necessary detachment to insert the 

own discourse. This way, Bakhtin‟s orientations about dialogism, exotopia, author 

and authorship will be fundamental for this work, here presented as possibilities to be 

worked in the textual production in the classroom. And it is in this aspect that, we 

belive, lies our greatest contribution for the reflexions already existing about textual 

production in school.  To substanciate this research results, we turn to Bakhtin‟s 

studies, be them made by he himself (BAKHTIN, 2003; 2006; 2008), or by the ones 

who study his work (FIORIN, 2006; BARROS, 2007; FARACO, 2008, 2009; 

BEZERRA, 2008; PONZIO, 2008; OLIVEIRA, 2006, 2008, among others). The 

empiric work takes over protocols of quantitative research. The formation of the 

corpus happened in teaching situations through observation registration, recording 

and transcription of classes and  collecting of text production written by students in 

two distinct moments: the year of 1998 and 2008. The analyses revealed the 

existence of a very outstanding relation between the teacher‟s discourse (spoken) 

and the student‟s text (written). In textual production classes in which there is a 

previous discussion of the subject to be elucidated, the students incline to reproduce 

the teacher‟s discourse, existing a great similarity between the texts, be them 

produced from questions exposed by the teacher, in the moment of discussion. While 

writing their texts, students use varied strategies to mark linguistically their acquired 

knowledge. In general, these strategies are motivated by the image which the 

speaker/author has from his interlocutor/reader. In the two moments of this research, 

we verify that the authorship has nor been the focus of the activities with texts in the 

classroom. However, developing the student‟s capacity to create his own texts is a 

fundamental activity, since it allows to reflect and work with and about his text. 

Discussing this question, this research contributes directly for the teaching-learning 

process of textual production, since the realization of a work with the focus in the 
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authorship implicates in political and pedagogic questions, what will interfere directly 

in the teacher‟s posture in the conduction of his textual production activities, taking 

him to a reavaliation of the teacher‟s and student‟s making in these activities.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Discourse. Textual production. Teaching. Authorship.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Mas ninguém escapará à sedução da minha 

paciência.2  

 

Nesta dissertação, elegemos como objeto de análise o processo de produção 

textual, tendo em vista identificar as marcas do discurso do professor, e daqueles 

por ele apresentados, nos textos escritos pelos alunos em sala de aula e suas 

implicações para o desenvolvimento da autoria dessa produção escrita.  

A epígrafe desta Introdução traduz, em certa medida, o nosso sentimento ao 

decidirmos continuar com este trabalho. Falamos em continuidade porque ele surgiu 

há mais de uma década, quando da nossa experiência como Bolsista de Iniciação 

Científica no Projeto de Pesquisa Organização Tópica e Gêneros Textuais na 

relação entre Fala e Escrita, de autoria da Profa. Dra. Kazue Saito Monteiro de 

Barros, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. À época, ao 

observarmos o corpus da referida pesquisa sobre a fala e a escrita, percebemos que 

havia uma relação bastante acentuada entre o discurso do professor e o texto 

escrito do aluno. A partir daí, resolvemos investigar essa relação no processo de 

produção textual.  

O primeiro passo para tal investigação foi dado no ano de 1998, quando 

realizamos a primeira etapa deste trabalho, a ser detalhada no Capítulo 01. Nesse 

mesmo ano, elaboramos um projeto de pesquisa sobre a relação entre discurso do 

professor/texto do aluno, o qual teve aprovação no Programa de Pós-graduação em 

Estudos da Linguagem – PPgL/UFRN, como requisito parcial para ingresso no curso 

de Mestrado em Linguística Aplicada. No ano seguinte, iniciamos o nosso curso. 

Sem querer aqui fazermos um enfadonho histórico, resumiremos ao dizer que, nesse 

programa, encaminhamos a pesquisa até a sua qualificação. Porém, por uma série 

de fatores que por ora não convém mencioná-los, como uma dessas peças que a 

vida nos prega, o trabalho foi interrompido. Arquivamos os dados e as análises 

                                                 
2 Verso do Poema para menina-aprendiz. PRADO, A. Óraculos de maio. 4. ed. São Paulo: 
Sciliano, 1999. 
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preliminares sem a intenção de um dia retornarmos a eles. Foram dez anos de total 

distanciamento, como se quiséssemos esquecer daquilo que era para ter sido, e não 

foi. 

Durante todo esse tempo, deixamos de trabalhar com os dados constituídos 

em 1998, mas nunca com a temática da produção textual. O nosso fascínio por esse 

tema vem desde o nosso tempo de aluna das séries iniciais. A nossa relação com o 

texto foi sempre de curiosidade, de vontade de entendê-lo, de desvendar-lhe os 

segredos. A paixão pelas questões de linguagem fez com que, ainda na 

adolescência, tivéssemos a certeza de que trilharíamos o caminho do magistério, 

mais especificamente, que faríamos o curso de Letras. O interesse pelo trabalho 

com o texto ganhou impulso com a nossa experiência em sala de aula, primeiro, nos 

ensinos Fundamental e Médio e, hoje, no Ensino Superior. Tal experiência nos fez 

acompanhar mais de perto a angústia de professores e alunos diante da dificuldade 

destes em produzirem textos. 

A temática da leitura e produção de textos tem sido recorrente nas salas de 

aula de formação de professores, nos encontros com profissionais de ensino e nos 

eventos de divulgação científica da área da linguagem. São muitas as reclamações 

em torno da relação entre o ensino dessas habilidades e o desempenho dos 

aprendizes. É comum ouvirmos as queixas de professores, em todos os níveis de 

ensino, de que “os alunos não sabem ler e escrever.” Essa dificuldade de leitura e 

escrita vem sendo em grande parte responsabilizada pelo fracasso escolar, cujos 

efeitos são constantemente evidenciados através de diversos sistemas de avaliação, 

tais como: PISA, SAEB, ENEM, ENADE. 3   

No entanto, no campo teórico, são notáveis os avanços das ciências da 

linguagem. Os trabalhos de diversos autores (MATÊNCIO, 1994; KOCH, 1997, 1998, 

2002; KOCH E ELIAS, 2009; MARCUSCHI, 2008; GERALDI, 1997, 2000; 

OLIVEIRA, 2006; ANTUNES, 2003, 2009, dentre tantos outros) apresentam 

questões que podem nos levar ao entendimento dos problemas produzidos pela 

escola quanto ao ensino da língua, do texto e da leitura.  

                                                 
3 PISA – Programa Internacional de Avaliação Comparada, realizado pela Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico. SAEB – Sistema de Avaliação da Educação 
Básica. ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio. ENADE – Exame Nacional de 
Desenvolvimento de Estudantes, que integra o SINAES – Sistema Nacional da Educação 
Superior. 
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Considerando essa realidade, eis que surge, no ano de 2008, o interesse pela 

retomada da nossa pesquisa inicial, aquela que deixamos “no meio do caminho”, 

encoberta pela “pedra”, pois “tinha uma pedra no meio do caminho”4. Removê-la, 

depreenderia de nós determinada força. Diante de tal interesse, nossa primeira 

atitude foi pensar de que maneira poderíamos retomá-la, pois, dada a 

temporalidade, e as mudanças por que passamos, a sociedade não seria a mesma, 

quiçá a pesquisa e a pesquisadora. Assim, num trabalho persistente e paciente, 

começamos a delinear a nossa retomada. 

Nesse sentido, a primeira atitude para a retomada da pesquisa foi nos 

questionar: qual a importância de se desenvolver hoje um trabalho sobre a produção 

textual em sala de aula? Considerando a vasta publicação de trabalhos sobre o 

tema, o que esta pesquisa traz de relevante sem incorrer na mesmice? Em outras 

palavras, o que de novo ela apresenta no sentido de contribuir para as práticas da 

produção textual em sala de aula? Posto isso, passemos às particularidades da 

nossa pesquisa e ao enfoque que daremos às reflexões sobre a produção de texto 

na escola. 

Na tentativa de responder às questões acima, fizemos o exercício primeiro de 

refletir sobre a relevância desta pesquisa para o Programa de Pós-Graduação em 

Letras – PPGL/UERN, ao qual ela atualmente está vinculada. Nesse programa, este 

trabalho filia-se à Linha de Pesquisa Texto, ensino e construção de sentidos, cujo 

foco está no “estudo da organização; da constituição de sentido e do ensino-

aprendizagem do texto em diversos contextos de uso da língua.” (PPGL, 2009) 

Assim sendo, o presente trabalho, ao se propor a analisar a produção de texto em 

sala de aula, poderá trazer contribuições às discussões sobre o seu processo de 

ensino-aprendizagem já existentes nessa Linha de Pesquisa, inclusive, sobre como 

se constitui o sentido do texto do aluno, considerando a sua relação com o discurso 

do professor. Nosso segundo exercício foi o de pensar sobre a relevância da 

pesquisa para as discussões existentes no campo teórico das ciências da linguagem 

sobre a produção textual e, consequentemente, para as práticas de sala de aula.  

Acreditamos que a nossa primeira contribuição a essas discussões se dá pela 

natureza do nosso material. Dispomos de um corpus constituído por textos de alunos 

produzidos em duas épocas, com intervalo de dez anos. Consideramos essa 

                                                 
4 Referência ao poema No meio do caminho, de Carlos Drummond de Andrade.  
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temporalidade significativa não apenas pela extensão, mas, principalmente, por 

coincidir com o período de implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN, que propunham mudanças no ensino da língua portuguesa, elaborados já 

como uma tentativa de contemplar/solucionar os problemas apontados através dos 

estudos linguísiticos/educacionais nos últimos anos. Além disso, a última década foi 

marcada pelo aprofundamento das discussões relacionadas aos gêneros 

textuais/discursivos que, à época da primeira etapa desta pesquisa, ainda eram 

pouco difundidas no país. Ao lançarmos o olhar, ainda que ligeiramente, pelos 

trabalhos apresentados nos Anais de alguns eventos realizados pelos grupos de 

pesquisa do país nos últimos dez anos (ABRALIN5, 1999, 2003, 2005, 2007; 

SIGET6, 2003, 2004, 2005, dentre outros), não é difícil constatar o quanto a questão 

dos gêneros ganhou espaço, suscitando em diversas propostas para o ensino da 

produção textual em sala de aula. 

Considerando o exposto, acreditamos que a comparação dos textos 

constituintes do nosso corpus poderá nos permitir observar se, entre a primeira – 

1998 – e a segunda etapa – 2008 –, houve mudança na produção textual dos alunos 

no que se refere, dentre outros aspectos, à representatividade do discurso do 

professor sobre a escrita desses alunos; ao papel do professor enquanto leitor 

presumido; à interatividade em sala de aula e aos procedimentos realizados no 

encaminhamento das atividades de produção textual, fatores que convergem para o 

nosso foco de análise.  

Sabemos que, constantemente, o professor confronta-se na sua sala de aula 

com a dificuldade dos seus alunos diante dos textos a serem produzidos. Desde a 

época em que frequentávamos as salas de aula de produção de texto na condição 

de Bolsista de Iniciação Científica até os dias de hoje no nosso trabalho com 

formação de professores, é comum ouvirmos os seus relatos sobre a “incapacidade” 

dos alunos em escreverem textos que façam sentido. Esse fato sempre aguçou a 

nossa curiosidade em investigar o processo de produção desses textos. Estariam 

esses professores considerando o processo ou tais relatos se baseiam apenas no 

                                                 
5 Congresso Internacional da Associação Brasileira de Linguistas – ABRALIN. Edições: II 
(Florianópolis, SC: UFSC, 1999), III (Rio de Janeiro, RJ: UFRJ, 2003), IV (Brasília, DF: UnB, 
2005), V (Belo Horizonte, MG: UFMG, 2007), VI (João Pessoa, PB: UFPB, 2008). 
6 Simpósio Internacional de Estudos de Gêneros Textuais – SIGET. Edições: I (Londrina, 
PR: UEL, 2003), II (União da Vitória, PR: FAFI, 2004), III (Santa Maria, RS: UFSM, 2005), IV 
(Tubarão, SC: UNISUL, 2007), V(Caxias do Sul, RS: UCS, 2009). 
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produto da produção textual? Como se sabe, há por trás de todo texto considerado 

“concluído” um complexo processo de produção revelador do trabalho desenvolvido 

pelo sujeito com a linguagem e com toda a atividade discursiva que envolve o 

momento de produção. O texto escrito “final” esconde os efeitos da própria 

criação/gênese do texto, pois é apenas uma etapa do processo. Para se chegar até 

ele, o produtor passou por diversas etapas que vão desde as atividades de 

(re)textualização à relação que ele mantém com os sujeitos e os discursos ao seu 

redor. 

Posto isso, consideramos a nossa pesquisa relevante no sentido de que, ao 

investigar o processo de produção textual dos alunos, apresenta resultados que 

podem auxiliar o trabalho com a escrita em sala de aula. Os resultados aqui 

apresentados poderão nos levar a refletir sobre as seguintes questões: como a 

relação professor/aluno e os papéis sociais que desempenham interferem na 

produção escrita do aluno e são marcados linguisticamente no seu texto? Como o 

discurso do professor e aqueles por ele apresentados na discussão sobre o tema a 

ser desenvolvido são tratados pelo aluno na sua produção textual? Até que ponto o 

aluno se inscreve no texto como autor? A compreensão dessas questões, e de 

outras implicadas neste trabalho, pode fornecer subsídios ao professor no sentido de 

perceber a importância de se entender o texto como uma atividade discursiva e, por 

isso, todos os procedimentos realizados pelos sujeitos envolvidos na atividade 

discursiva são relevantes à sua produção.  

Da análise da relação discurso do professor/texto do aluno, podemos 

depreender uma reflexão sobre a questão da autoria nos textos dos alunos. Esse 

termo estará aqui relacionado à posição assumida pelo produtor no texto, de como 

“dar voz ao outro” e dela se distanciar para inscrever a “própria voz”. (POSSENTI, 

2002) Nesse sentido, será fundamental para este trabalho os conceitos bakhtinianos 

de autoria e exotopia. Embora tenham sido empregados pelo autor quando do seu 

estudo sobre a prosa romanesca, eles serão aqui apresentados como possíveis de 

serem trabalhados na produção textual em sala de aula. E é nesse aspecto que, 

acreditamos, repousa a nossa maior contribuição para as reflexões já existentes 

sobre a produção de texto na escola: esta pesquisa pode suscitar uma reflexão em 

torno do trabalho de autoria a ser desenvolvido na produção textual de alunos em 

sala de aula. 
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 Durante os dois momentos deste estudo, constatamos que a autoria não tem 

sido o foco das atividades com texto em sala de aula. Todavia, desenvolver a 

capacidade do aluno autorar os próprios textos é uma atividade fundamental, pois 

ela lhe permite refletir e trabalhar com e sobre o seu texto. Ao discutir essa questão, 

esta pesquisa contribui diretamente para o processo de ensino-aprendizagem da 

produção textual, pois a realização de um trabalho com foco na autoria implica 

questões políticas e pedagógicas. Em outras palavras, vai interferir diretamente na 

postura do professor na condução das atividades de produção de texto, levando-o a 

uma reavaliação do fazer docente e, principalmente, do fazer discente nessas 

atividades. Embora a investigação científica no campo da produção textual seja 

recorrente, a questão da autoria relacionada a textos de alunos ainda é pouco 

explorada (POSSENTI, 2002; OLIVEIRA, 2006), motivo que nos leva a crer que este 

trabalho não implica a mesmice.  

Diante do exposto, nossos objetivos com a realização desta pesquisa são: 

 GERAL: 

 Investigar o processo interativo subjacente à produção textual em sala de 

aula, mediante análise comparativa de textos produzidos por alunos, com 

vistas a refletir sobre as implicações do discurso do professor no 

desenvolvimento da autoria de textos escritos pelos alunos.  

 

ESPECÍFICOS:  

 Identificar marcas interativas que revelem a interferência do discurso do 

professor na produção textual do aluno.  

 Analisar as funções desempenhadas pelas marcas interativas na 

construção do sentido do texto. 

 Refletir acerca das implicações das marcas interativas para o 

desenvolvimento da autoria de textos escritos pelos alunos. 

 Analisar o processo interativo subjacente à produção textual em sala de 

aula em 2008, comparando-o ao observado em 1998. 

 

Uma vez apresentada a nossa pesquisa, passemos à organização desta 

dissertação. Do ponto de vista textual, ela está organizada da seguinte forma: Nesta 

Introdução, buscamos recuperar um pouco do nosso percurso enquanto 
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pesquisadora, estudante e professora, procurando esclarecer como se deu o 

processo de constituição do tema da pesquisa ora apresentada. No Capítulo 01, 

faremos nossas considerações metodológicas. Concentraremos as discussões em 

torno do processo de investigação constituído, buscando, ao mesmo tempo em que 

apresentaremos os sujeitos e delinearemos o nosso corpus, mostrar os 

pressupostos da nossa metodologia. No Capítulo 02, apresentaremos a nossa 

perspectiva teórica. Recorreremos, nesse momento, às vozes de diversos autores, 

com destaque aos estudos bakhtinianos. Recorremos ao autor, seja por ele mesmo 

(BAKHTIN, 2003; 2006; 2008), seja através de seus estudiosos (FIORIN, 2006; 

BARROS, 2007; FARACO, 2008, 2009; BEZERRA, 2008; PONZIO, 2008; 

OLIVEIRA, 2006, 2008, dentre outros), norteando-nos, sobretudo, nas suas 

orientações sobre dialogismo, exotopia, autor e autoria. No Capítulo 03, nossas 

discussões acontecerão a partir das análises dos dados. É válido destacar que, 

antes de descrevermos e analisarmos a produção textual nas turmas pesquisadas, 

faremos uma discussão sobre a produção textual na escola, com base em estudos já 

realizados (MATÊNCIO, 1994; GERALDI, 1997, 2000; OLIVEIRA, 2006; ANTUNES, 

2003, 2009; VAL, 2009, dentre tantos outros), e, após tê-lo feito, discorreremos 

sobre o papel mediador da escola (e do professor) na formação de alunos 

produtores e autores de seus próprios textos. No que se refere à Conclusão, 

procuraremos configurá-la de maneira que ela não corresponda simplesmente à 

apresentação da síntese do trabalho, mas que nela possamos, com base nos dados, 

retomar as questões postas no limiar desta dissertação, apresentando algumas 

reflexões sobre a produção textual em sala de aula. Acreditamos que, partindo 

delas, o nosso trabalho possa contribuir, ainda que resumidamente, sobre as 

discussões de autoria, no sentido renovado por Possenti (2002) e Oliveira (2006), 

tomando como ponto de partida a posição assumida pelo aluno no texto e o fazer do 

professor nas aulas de produção textual. 
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ANTECEDENTES E DESENHO DA 

PESQUISA  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

 

1 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS: ANTECEDENTES E DESENHO 

DA PESQUISA

 

 

Se é no andar da carroça que se ajustam as 
abóboras, também é no andar da pesquisa que se 
reorganiza ela [sic] e se reconstrói de contínuo 
harmonizando seus distintos momentos. [...] Na 
pesquisa, como em toda obra de arte, a segurança 
se produz na incerteza dos caminhos. Aqui também 
muito tempo se perde e muitas angústias se 
acumulam à procura de um método adequado e 
seguro. É como enfiar-se numa camisa de força por 
medo da livre-expressividade, como engessar 
membros que melhor se fortaleceriam no livre-
exercício. Se os caminhos se fazem andando, 
também o método não é senão o discurso dos 
passos andados, certamente muito pertinente 
para a certificação social do trabalho concluído, 
mas de pouca serventia para a orientação do 
que se há de fazer. 7  

 

 Iniciar um capítulo metodológico de um gênero acadêmico com um texto 

como o de Mário Osório Marques, nossa epígrafe, pode soar paradoxal ou, no 

mínimo, ousado. Dizer que compartilhamos com o seu pensamento é um risco que, 

conscientemente, corremos.  Não é nossa intenção aqui negar a importância das 

discussões já existentes em torno de questões metodológicas envolvendo 

paradigmas, métodos e técnicas de pesquisa. Não estamos, contudo, defendendo a 

ideia de que o pesquisador deva trabalhar aleatoriamente. Na verdade, 

concordamos com Marques (2008) ao dizer que cada pesquisador necessita ter a 

sua própria bússola. É preciso saber o que procura, não no sentido de identificação 

de respostas, mas no sentido de se saber questionar o que lhe é apresentado. 

Nessa perspectiva, é o tema quem se constitui como elemento primário e 

fundamental à realização de qualquer pesquisa. No caso das pesquisas em ciências 

humanas, nas quais se insere o nosso trabalho, o tema não se constitui em uma 

proposição fechada, de um juízo de valor concluído, mas em um assunto a ser 

investigado que, no decorrer da pesquisa, pode até ser mudado, todavia, é preciso 

que ele exista para se iniciá-la. Foi nesse sentido que o tema deste trabalho se 

                                                 
7 MARQUES, M. O. Escrever é preciso: o princípio da pesquisa. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2008, p. 116 - 117, grifo nosso. (Este livro teve 4 publicações anteriores pela Editora Unijuí)  
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constituiu: a partir da nossa participação em uma pesquisa sobre a relação entre a 

fala e a escrita, conforme explicitamos na Introdução, fomos levados a uma 

investigação da produção textual em sala de aula e chegamos à temática do 

processo interativo subjacente à produção textual. Por sua vez, à medida que a 

pesquisa foi sendo realizada, tornou-se emergente a necessidade de, cada vez 

mais, delimitarmos o seu foco. Foi assim que chegamos ao tema deste trabalho: a 

interatividade na produção textual em sala de aula, tendo em vista identificar as 

marcas do discurso do professor na produção escrita do aluno e suas implicações no 

desenvolvimento da autoria de seus textos.  

 Charles Wright Mills, no seu livro A imaginação sociológica, ao falar sobre o 

trabalho do pesquisador, denominado por ele como “o artesanato intelectual”, 

orienta-nos quanto ao trabalho com as ciências humanas e sociais, quanto aos 

procedimentos de pesquisa: 

 

Sejamos um bom artesão: evitemos qualquer norma de 
procedimento rígida. Acima de tudo, busquemos desenvolver e usar 
a imaginação sociológica. Evitemos o fetichismo do método e da 
técnica. É imperiosa a reabilitação do artesão intelectual 
despretensioso, e devemos tentar ser, nós mesmos, esse artesão. 
Que cada homem seja seu próprio metodologista; que cada homem 
seja seu próprio técnico; que a teoria e o método se tornem 
novamente parte da prática de um artesanato. (MILLS, 1980, p. 240) 

  

 Há, tanto no texto de Marques, epígrafe deste capítulo, quanto na citação do 

texto de Mills, uma orientação no sentido de que cada pesquisador deva construir o 

próprio caminho a ser trilhado no percurso da pesquisa, a própria maneira de 

acercamento do objeto pesquisado. Nesse caminho, não há “receitas” prontas e 

infalíveis, mas “ingredientes” dispostos, cuja percepção e utilização são tarefas do 

pesquisador a serem realizadas ao longo do seu caminhar. Assim sendo, há uma 

constituição de dados, o que pressupõe criatividade do pesquisador na seleção de 

técnicas e instrumentos e, sobretudo, na acolhida em relação aos sujeitos e na 

análise do próprio objeto que se desvela. 

Concordamos com as orientações dos autores supracitados sobre o fazer do 

pesquisador. Por isso, nesta pesquisa, não houve a preocupação, a priori, em defini-

la em relação aos paradigmas de pesquisa, considerando o método e as técnicas a 

serem utilizadas. Na verdade, essa preocupação se torna muito mais evidente neste 

momento, na elaboração de um trabalho escrito que aborda o desenrolar de uma 
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pesquisa, do que no momento de iniciá-la. É interessante observar que, embora 

pensamentos como os desses autores nos encorajem a caminhar sem muletas e, 

em vez disso, a buscar abrigo apenas quando sentirmos necessidade ao longo da 

nossa caminhada, é o próprio autor que nos lembra: 

 

As exigências de um projeto de pesquisa são de dupla natureza: 
requisitos mínimos do próprio pesquisar, ou condições estabelecidas 
por instituições que abrigam e assessoram a pesquisa, ou que a 
subsidiam com os recursos indispensáveis. Nesse segundo caso, 
não se trata de discutir tais condições, mas de, sem perda de tempo, 
tentar atendê-las à medida do possível. O que se tem que fazer se 
faça, ou se busquem outros caminhos. Chama-se a isso a arte de 
fazer da necessidade virtude. (MARQUES, 2008, p. 98, grifo nosso) 
 

 O texto acima desperta-nos quanto à necessidade de lançarmos o olhar para 

as exigências referentes à elaboração de um trabalho da natureza do nosso. Mesmo 

que cada pesquisador, cada produtor tenha a sua maneira, o seu estilo de fazer 

pesquisa e de escrever, no momento de divulgação do seu fazer, há uma tentativa 

institucional de unificar as ações. Portanto, como todo texto, este trabalho se insere 

em uma esfera maior da comunicação humana, que apresenta determinadas 

regularidades e, por isso, está em certa medida a elas sujeito. Nesse sentido, faz-se 

necessário que focalizemos o nosso objetivo com a elaboração deste capítulo: não 

se trata apenas de detalhar as nossas ações durante a realização da pesquisa que 

culminou nesta dissertação, informando cada uma das suas etapas, mas também, 

como é de se esperar de todo trabalho científico acadêmico, sobretudo de uma 

dissertação de mestrado, é preciso ancorá-lo em relação aos paradigmas de 

pesquisa, considerando o método e as técnicas utilizadas. Assim sendo, este 

capítulo será organizado de maneira a, primeiro, focalizar os protocolos de pesquisa 

adotados no processo de investigação e, num segundo momento, proceder à 

apresentação dos sujeitos da pesquisa, para, em seguida, detalhar as ações do 

pesquisador na constituição do corpus. 

 

1.1 Pensando sobre o processo de investigação constituído: considerações 

sobre a pesquisa qualitativa 

 

 É relevante observar que, ao longo da literatura existente sobre a metodologia 

científica, há muita discussão em torno das abordagens qualitativa e quantitativa. 
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Tem sido comum a definição de uma sempre em oposição a outra, focalizando-se as 

diferenças entre ambas, dando-lhes posições polarizadas. A título de exemplo, 

podemos citar o trabalho de Gressler (2004). Para esse autor, 

 

 [...] a abordagem quantitativa caracteriza-se pela formulação de 
hipóteses, definições operacionais das variáveis, quantificação nas 
modalidades de coleta de dados e informações, utilização de 
tratamentos estatísticos. Amplamente utilizada, a abordagem 
quantitativa tem, em princípio, a intenção de garantir a precisão dos 
resultados, evitar distorções de análise e interpretação. [...] A 
abordagem qualitativa difere, em princípio, da abordagem 
quantitativa, à medida que não emprega instrumentos estatísticos 
como base do processo de análise. Essa abordagem é utilizada 
quando se busca descrever a complexidade de determinado 
problema, não envolvendo manipulação de variáveis e estudos 
experimentais. Contrapõe-se à abordagem quantitativa, uma vez que 
busca levar em consideração todos os componentes de uma 
situação em suas interações e influências recíprocas, numa visão 
holística do fenômeno. (GRESSLER, 2004, p. 43, grifos do autor) 
 

 Também numa perspectiva polarizante, Oliveira (2004) nos diz: 

 

Com relação ao emprego do método ou abordagem qualitativa esta 
difere do quantitativo pelo fato de não empregar dados estatísticos 
como centro do processo de análise de um problema. A diferença 
está no fato de que o método qualitativo não tem a pretensão de 
numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas. (OLIVEIRA, 
2004, p. 116, grifos do autor) 
 

À discussão entre enfoques quantitativos e qualitativos subjaz posições 

epistemológicas bastante diferentes para a compreensão da realidade social, a 

teorização do conhecimento, a constituição dos sujeitos. Longe de adentrarmos 

nessa discussão, gostaríamos de ressaltar aqui o trabalho de Bauer, Gaskell e Allum 

(2002), no sentido de que esses autores não adotam uma perspectiva polarizante, 

definindo os limites intransponíveis dessas abordagens: “Em nossos esforços, tanto 

em pesquisar, como em ensinar pesquisa social, estamos tentando um modo de 

superar tal polêmica estéril, entre duas tradições de pesquisa social aparentemente 

competitivas.” (BAUER; GASKELL; ALLUM, 2002, p. 23-24) Para alcançarem seu 

objetivo, os autores se fundamentam principalmente nos seguintes pressupostos: a) 

“Não há quantificação sem qualificação” (para que haja a mensuração dos fatos 

sociais, é preciso que os fatos tenham sido previamente categorizados); b) “Não há 

análise estatística sem interpretação” (as conclusões a que os pesquisadores 
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chegam nas pesquisas quantitativas não são automáticas, mas decorrem de sua 

interpretação dos dados, mesmo que para isso se utilizem de modelos estatísticos 

sofisticados). 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), a expressão “investigação qualitativa” é 

utilizada de forma genérica, para agrupar diversas estratégias de investigação com 

determinadas características semelhantes:  

 

Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que 
significa ricos em pormenores descritivos relativamente a 
pessoas, locais e conversas, e de complexo tratamento 
estatístico. As questões a investigar não se estabelecem 
mediante a operacionalização de variáveis, sendo, outrossim, 
formuladas com o objectivo de investigar os fenómenos em 
toda a sua complexidade e em contexto natural. Ainda que os 
indivíduos que fazem investigação qualitativa possam vir a 
selecionar questões específicas à medida que recolhem os 
dados, a abordagem à investigação não é feita com o objetivo 
de responder a questões prévias ou de testar hipóteses. 
Privilegiam, essencialmente, a compreensão dos 
comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da 
investigação. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16, grifo dos 
autores) 
 

 Assim sendo, Bogdan e Biklen (1994, p. 47-50) sintetizam em cinco as 

características da investigação qualitativa: a – “a fonte directa de dados é o 

ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento principal”; b – ela “é 

descritiva”; c – “os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do 

que simplesmente pelos resultados ou produtos”; d – “os investigadores qualitativos 

tendem a analisar seus dados de forma indutiva”; e – “o significado é de importância 

vital na abordagem qualitativa.” Os autores apontam como estratégias mais 

representativas da investigação qualitativa a “observação participante” e a 

“entrevista em profundidade”. Eles também reconhecem o emprego por outros 

autores de expressões diferentes, mas que dão conta da mesma abordagem ora 

descrita: “investigação de campo”, na antropologia e sociologia; “naturalista e 

etnográfica”, em educação; dentre outros. 

Diante do exposto, podemos dizer que este trabalho assume protocolos da 

pesquisa qualitativa. Nosso foco não recai apenas sobre a quantificação e 

repetibilidade dos fenômenos, mas principalmente sobre as suas 

singularidades/individualidades. Com base nos pressupostos da investigação 
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qualitativa e considerando a natureza dos dados de que dispúnhamos, optamos por 

privilegiar aqueles constituídos no “seu ambiente habitual de ocorrência” (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 48), no nosso caso, a sala de aula, pois estamos lidando com 

professores e alunos e nos propondo a analisar a produção textual nesse espaço. 

Não partimos da preocupação extrema com o controle e manipulação de variáveis, 

mas da crença de que é possível aprender com os dados, em vez de buscar neles 

informações que confirmem pressupostos e definições previamente estabelecidos. 

Nesse sentido, procuramos não separar a leitura dos dados do seu contexto de 

produção, pois entendemos que, se assim o fizéssemos, perderíamos o seu 

significado. Acreditamos que os dados desta pesquisa têm muito a nos revelar sobre 

o processo de escrita em sala de aula e a relação que professores e alunos 

estabelecem com a linguagem durante esse processo. 

 

1.2 Os sujeitos da pesquisa 

 

 A presente pesquisa aconteceu com quatro turmas do Ensino Fundamental 

de três escolas (uma em 1998 e duas em 2008) da rede privada de Ensino do RN. 

Estiveram envolvidos neste trabalho três professoras do 7º e 8º anos e 95 (noventa 

e cinco) alunos do Ensino Fundamental. Embora tenhamos, em 2008, trabalhado em 

dois colégios, eles fazem parte de uma mesma rede de escolas, com os mesmos 

gestores e professores. A observação em sala de aula e as conversas informais com 

as professoras nos permitiram constatar que os dois colégios em 2008 trabalhavam 

com material didático e método de ensino franqueados de duas redes nacionais, a 

saber: a  Pitágoras (TCD C) e a Positivo (TCD D). A escola pesquisada em 1998 

(TCD A e B) não trabalhava com um método específico e costumava adotar livros 

didáticos. Constatamos, ainda, que os alunos envolvidos na nossa pesquisa, em 

1998, estavam na faixa etária de 11 a 17 anos e, em 2008, a faixa etária era de 11 a 

14 anos, conforme mostra o Quadro 01.  
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ANO 

QUANTIDADE DE ALUNOS POR IDADE  

TOTAL 11 

anos 

12 

anos 

13 

anos 

14 

anos 

15 

anos 

16 

anos 

17 

anos 

1998 02 15 19 09 03 01 01 50 

2008 06 14 20 05 0 0 0 45 

1998 + 2008 08 29 39 14 03 01 01 95 

QUADRO 01: Faixa etária dos alunos pesquisados em 1998 e 2008 

 

Por se tratar de escolas da rede privada de ensino, grande parte dos alunos é 

oriunda da classe média. Durante a observação das aulas e por meio das conversas 

informais que mantivemos com as professoras e os alunos, verificamos que, em 

2008, eles demonstravam mais familiaridade com as novas tecnologias: era comum 

exibirem em sala seus aparelhos digitais de última geração; a grande maioria tinha 

acesso em casa à internet, jornais e revistas. Esse fato não era tão comum, em 

1998, quando algumas das tecnologias utilizadas pelos alunos em 2008 nem 

estavam disponíveis. No entanto, em sua maioria, os alunos pesquisados naquele 

ano, assim como os pesquisados mais recentemente, tiveram quase toda a sua 

formação escolar em instituição privada e, por fazerem parte de uma classe social 

com maiores recursos financeiros, também dispunham de outros meios de obter 

informações como revistas e jornais (impressos e televisivos). 

 Quanto às professoras, no primeiro momento da nossa pesquisa, trabalhamos 

com duas (uma para cada série) e, no segundo, apenas com uma (comum aos dois 

anos). Para efeito de descrição, daremos aqui os nomes fictícios de Ana e Beatriz, 

para as professoras que participaram da pesquisa em 1998, e Carmem, para a 

docente que participou em 2008: 

 

ANA – Professora da então 6ª série (hoje, 7º ano). Há 03 (três) anos havia concluído 

o curso superior em Letras pela UFRN, com habilitação em língua inglesa, e já 

lecionava há 04 (quatro) anos. Estava concluindo o curso de especialização em 

Literatura pela UFRN e se preparando para a seleção de mestrado em Literatura 

Comparada naquela instituição. Demonstrava insatisfação com a profissão que ora 

exercia. Não aparentava ter bom relacionamento com os alunos. Durante as 

discussões temáticas em sala de aula, por algumas vezes, parecia perder o controle 

da turma. Nesses momentos, ela optava por falar em voz cada vez mais baixa em 
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oposição ao barulho provocado pelos alunos. Não costumava enfrentá-los. Quanto à 

sua prática de leitura e escrita, declarava não ter muito tempo para a leitura, fato 

cuja responsabilidade atribuíra à sobrecarga de trabalho advinda do planejamento 

de aulas e correção de atividades a elas relacionadas. Segundo Ana, nas poucas 

horas vagas, estudava textos específicos para a seleção do mestrado. 

 

BEATRIZ – Professora da então 7ª série (hoje, 8º ano). Há 02 (dois) anos havia 

concluído o curso de Letras pela UFRN, com habilitação em língua portuguesa, e 

estava lecionando há apenas 01(um) ano. Declarava-se realizada com a profissão e 

não demonstrava interesse em fazer pós-graduação. Aparentemente, tinha bom 

relacionamento com os alunos. Durante as discussões temáticas em sala de aula, 

quase sempre, recorria ao autoritarismo para manter a ordem no local. Apesar disso, 

os alunos demonstravam carinho e admiração por ela. No que se refere à sua 

prática de leitura e produção de texto, Beatriz declarou não ter no seu cotidiano um 

espaço dedicado a tais atividades, apresentado como justificativa para tanto o fato 

de também ministrar aulas em mais dois colégios, ficando um deles localizado em 

outro município do RN, o que demandava tempo para as viagens diárias ao local de 

trabalho. Assim sendo, a sua leitura limitava-se àquela necessária ao planejamento 

do material didático por ela utilizado e à correção de trabalhos dos alunos. 

 

CARMEM – Professora do 7º e 8º ano. Há menos de um semestre, havia concluído 

o curso superior em Letras pela UERN, com habilitação em língua portuguesa, e 

lecionava há 01(um) ano. Declarou estar se preparando para a seleção em alguns 

programas de mestrado. Com a turma de 8º ano, ela demonstrava ter um bom 

relacionamento, o que não ocorria com o 7º. Durante as discussões temáticas, tinha 

controle sobre a turma no 8º ano ao contrário do que acontecia no 7º. Demonstrava 

satisfação pela profissão e muito entusiasmo na condução das aulas. Os alunos do 

8º ano demonstravam sentir carinho e admiração por ela. A maioria dos 

pertencentes à turma do 7º ano a tratava com indiferença, desrespeitando os limites 

por ela impostos em sala de aula. Durante as discussões temáticas nessa turma, por 

algumas vezes, ela parecia está falando para si mesma enquanto os alunos 

conversavam. Propositalmente, ela diminuía o tom da sua voz em contraste com o 

barulho provocado pelos alunos. Em nenhum momento os enfrentava. Declarava-se 
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leitora assídua de textos literários (sua maior paixão), de revistas e jornais. 

Costumava escrever artigos para jornais e Blog. 

 

1.3 O desenho da pesquisa: sobre a constituição do corpus e o tratamento dos 

dados 

 

 De acordo com Bauer e Aarts (2002, p. 39), “toda pesquisa social empírica 

seleciona evidência para argumentar e necessita justificar a seleção que é a base de 

investigação, descrição, demonstração, prova ou refutação de uma afirmação 

específica.” Para esses autores, nas ciências sociais, a orientação mais comumente 

usada para tal seleção tem sido a “amostragem estatística aleatória”. Embora de 

grande aceitação e competência, a amostragem representativa não se torna 

aplicável em diversas áreas de pesquisa qualitativa com textos. Para esse fim, os 

autores supracitados propõem a “construção de um corpus”, como uma alternativa 

para a coleta de dados. Ela objetiva garantir “a eficiência que se ganha na seleção 

de algum material para caracterizar o todo. Deste modo, a “construção” de um 

corpus e a amostragem representativa são funcionalmente equivalentes, embora 

sejam estruturalmente diferentes.” Os autores concluem defendendo que, em 

resumo, “a construção de um corpus tipifica atributos desconhecidos, enquanto que 

a amostragem estatística aleatória descreve a distribuição de atributos já conhecidos 

no espaço social.” (BAUER; AARTS, 2002, p. 40) É exatamente nesse aspecto que 

a amostragem estatística é de difícil aplicabilidade, principalmente, nos estudos 

linguísticos, pois, sendo a linguagem um sistema aberto e dinâmico, isso dificultaria 

a seleção aleatória de itens conhecidos que pudessem representá-la por 

amostragem. 

 Segundo esses autores, o termo corpus (plural corpora) vem do latim e 

significa simplesmente corpo. Tem sido, ao longo dos anos, empregado no sentido 

de “coleção completa de textos, de acordo com algum tema comum” e, mais 

recentemente, o seu sentido vem se definindo em função da natureza proposital da 

seleção dos dados, considerada, em certa medida, arbitrária, uma vez que “a análise 

compreensiva tem prioridade sobre o exame minucioso da seleção.” (BAUER; 

AARTS, 2002, p. 44-45) No que concerne aos estudos linguísticos, corpora “são 

coleções de dados de linguagem que servem para vários tipos de pesquisa. [...] Um 

corpus linguístico é um material escrito ou falado sobre o qual se fundamenta uma 
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análise linguística.” (BAUER; AARTS, 2002, p. 45) Portanto, diante do exposto, e 

pela natureza do nosso material, neste trabalho, as nossas análises partirão de um 

corpus, cuja constituição passaremos a descrever agora. 

Conforme mencionado na Introdução, a nossa pesquisa abrange dois 

momentos. Os primeiros passos para a sua configuração têm início com a nossa 

experiência de Iniciação Científica (UFRN/CNPq), que suscitou em nós o desejo de 

investigar o processo de produção textual em sala de aula. No ano de 1998, 

partimos, então, num primeiro momento, para a observação das práticas de 

produção textual em 04 escolas (02 da rede pública e 02 da rede privada de ensino, 

no município de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte – RN)8. 

Constatamos que em todas elas, independente da rede de ensino, um procedimento 

de intervenção docente frequente na atividade pedagógica de produção de texto era 

a abertura ou não de uma discussão sobre o tema a ser desenvolvido, de modo a 

termos textos provenientes de dois expedientes: textos com discussão – TCD e 

textos sem discussão – TSD.  

Como a nossa experiência com dados da língua falada e escrita já havia 

sinalizado para uma aproximação entre a fala do professor e a escrita do aluno em 

contexto de ensino, decidimos, naquela época, focalizar o aspecto das implicações 

do discurso do professor em textos produzidos pelos alunos em sala de aula. Para 

tanto, consideramos os dados constituídos em uma escola da rede privada de 

ensino do município de Parnamirim/RN da seguinte forma: uma turma de 6ª e uma 

de 7ª série do Ensino Fundamental (hoje, 7º e 8º anos). Em cada série, a professora 

trabalhou a produção textual fazendo uma discussão sobre o tema a ser 

desenvolvido9. As aulas foram gravadas em fita cassete e posteriormente transcritas 

(anexos A e B). Os textos produzidos pelos alunos durante essas aulas foram 

recolhidos pela pesquisadora sem que houvesse qualquer intervenção das 

                                                 
8 Durante um bimestre, antes de definirmos a constituição do corpus, frequentamos quatro 
escolas com o objetivo de acompanharmos o trabalho de produção textual. Nesse período, 
conversamos com professores, coordenadores e assistimos a algumas aulas.  
9 Em 1998, também recolhemos textos de alunos produzidos em sala de aula sobre o 
mesmo tema, sob a orientação da mesma professora em duas outras turmas dessas séries, 
sem que houvesse qualquer discussão. A comparação entre esses dois procedimentos de 
intervenção pedagógica e os seus efeitos no texto do aluno foi tema de outro trabalho 
nosso: A fragmentação discursiva em redações de alunos, apresentado na 50ª reunião 
anual da SBPC, realizada na UFRN, Natal/RN, de 12 a 17 de julho de 1998. Aqui, 
trataremos apenas dos textos com discussão do tema, já que esse foi o único procedimento 
adotado pelas professoras em 2008 e o nosso trabalho pretende-se comparativo. 
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professoras (uma professora para cada série). Todo esse material foi digitado, 

respeitando-se rigorosamente a versão original. Passado esse processo, partimos 

para a organização do corpus e as análises. 

 O segundo momento da nossa pesquisa ocorreu em 2008. Foi motivado pela 

curiosidade de investigarmos o processo de produção textual passados 10 (dez) 

anos da coleta original. Nesse sentido, objetivamos investigar o processo interativo 

subjacente à produção textual em sala de aula em 2008, comparando-o àquele 

observado em 1998, por considerar que esta última década foi significativa para o 

ensino da produção textual, pois foi marcada pela implementação de mudanças no 

ensino da língua portuguesa, sobretudo, a implementação dos PCN e o trabalho 

com os gêneros textuais. No ano que marcou o primeiro momento da nossa 

pesquisa, os PCN estavam sendo implementados pelo Ministério de Educação e 

Cultura – MEC no RN e as discussões sobre os gêneros, no Brasil, começavam a 

ganhar espaço.  

No ano de 2008, os dados foram constituídos em duas escolas da rede 

privada de ensino do RN, localizadas na cidade de Mossoró/RN. Ao contrário do que 

ocorrera no primeiro, no segundo momento da pesquisa, não verificamos em 

nenhuma aula a prática da produção de TSD, motivo que nos leva a não considerar 

nesta dissertação os TSD de 1998, uma vez que a nossa proposta aqui é de um 

trabalho comparativo. No entanto, não se trata de hipóteses previamente 

estabelecidas a serem testadas e, sim, de uma análise interpretativa dos dados. 

Portanto, se não encontramos o fenômeno em 2008, não será possível compará-lo 

em relação a 1998. Sendo assim, trabalharemos apenas com duas TCD, uma de 7º 

ano (antiga 6ª série) e uma de 8º ano (antiga 7ª série) que serão analisadas em 

comparação às TCD de 1998. As aulas foram gravadas em aparelho MP3, 

transcritas e digitadas (anexos C e D). Os textos produzidos pelos alunos durante as 

aulas foram recolhidos pela pesquisadora sem que houvesse qualquer intervenção 

da professora, que atua nos dois anos. Todo o material foi digitado, respeitando-se 

rigorosamente a versão original.  

Quanto aos procedimentos de constituição desses dados, nos dois momentos 

da pesquisa, obedecemos às mesmas etapas, as quais estão dispostas a seguir. No 

entanto, é bom lembrar que, embora as etapas estejam aqui delimitadas, em alguns 

momentos, elas inevitavelmente se sobrepuseram. A divisão abaixo tem muito mais 

um caráter descritivo do que operacional. 
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I AMBIENTAÇÃO: escolhemos esse termo para denominar a etapa que consiste nos 

primeiros momentos do pesquisador no ambiente de pesquisa, nos seus primeiros 

contatos com os sujeitos, buscando a imersão “total” no contexto observado, na 

tentativa de ser apenas mais um naquele grupo.  Nessa perspectiva,  

 

[...] à medida que um investigador vai passando mais tempo com os 
sujeitos, a relação torna-se menos formal. O objectivo do 
investigador é o de aumentar o nível de à vontade dos sujeitos, 
encorajando-os a falar sobre aquilo de que costumam falar, 
acabando por lhe fazer confidências. Este terá de lhes dar provas, de 
forma a merecer a confiança que os sujeitos depositam nele. 
(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 113)  

 

 No entanto, lembram os autores, o investigador entra no mundo do sujeito, 

mas também continua fora dele para registrar, de forma não intrusiva, os 

acontecimentos daquele ambiente. Esse distanciamento é necessário ao processo 

de análise dos dados, de definição de categorias, pois possibilita o exercício de 

acuidade na leitura do corpus constituído. Nessa fase, recorremos, principalmente, à 

conversa informal como importante estratégia de pesquisa, uma vez que ela nos 

serviu para recolhermos informações, por exemplo, referentes ao perfil social dos 

sujeitos da pesquisa: escolaridade, classe social, faixa etária, formação dos pais. 

Embora esse não fosse o foco da nossa investigação, tínhamos a compreensão de 

que um universo maior de informações dos sujeitos da pesquisa poderia nos auxiliar 

na leitura dos dados. 

  

II OBSERVAÇÃO: bastante valorizada na pesquisa qualitativa, a observação 

consiste em uma técnica importante para o pesquisador, pois pode ser utilizada na 

constituição do corpus, para o registro de diversas situações relevantes tanto ao 

trabalho de análise dos dados quanto ao redirecionamento de certos aspectos da 

pesquisa. De acordo com Mazzotti e Gewandsznajder (2002, p.164-166),  

 

[...] as observações podem ser estruturadas (ou „sistemáticas‟) e não-
estruturadas (também chamadas assistemáticas, antropológicas ou 
livres). Nas primeiras, os comportamentos a serem observados, bem 
como a forma de registro, são preestabelecidos. São geralmente 
usadas quando o pesquisador trabalha com um quadro teórico a 
priori que lhe permite propor questões mais precisas, bem como 
identificar categorias de observação relevantes para respondê-las. 
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[...] O tipo de observação característico dos estudos qualitativos, 
porém, é a observação não-estruturada, na qual os comportamentos 
a serem observados não são predeterminados, eles são observados 
e relatados da forma como ocorrem, visando descrever e 
compreender o que está ocorrendo numa dada situação. 

 

 Foi nesse segundo tipo que nos inspiramos para a etapa de observação desta 

pesquisa. As informações decorrentes da observação foram registradas diariamente 

em forma de Notas de Campo10, com vistas a serem utilizadas no momento de 

análise dos dados. Ressaltamos que, embora essa etapa da pesquisa possa ter 

ocorrido mais intensamente em determinado momento, ela inevitavelmente 

aconteceu durante todo o trabalho na sala de aula.  

 No ano de 1998, nas turmas investigadas, eram ministradas 04 (quatro) aulas 

semanais de Língua Portuguesa e 02 (duas) de Redação, com duração de 50 

(cinquenta) minutos cada. Como quem lecionava as duas disciplinas em cada série 

era a mesma professora, observamos todas essas aulas. Nesse ano, as etapas de 

ambientação e observação corresponderam a 15 (quinze) aulas. A produção dos 

textos (orais e escritos) objeto de análise desta pesquisa ocorreu na 16ª (décima 

sexta) e 17ª (décima sétima) aula, em bloco. 

 No ano de 2008, nas turmas pesquisadas, eram ministradas 05 (cinco) aulas 

semanais de Língua Portuguesa, com duração de 50 (cinquenta) minutos cada. A 

produção de texto era inserida nas atividades dessa disciplina. Nesse ano, as etapas 

de ambientação e observação corresponderam a 10 (aulas) aulas. A produção dos 

textos (orais e escritos) objeto de análise desta pesquisa ocorreu, na turma de 7º 

ano, na 11ª, 12ª e 13ª aula, em bloco; e na turma de 8º ano, na 11ª e 12ª aula, em 

bloco. 

 

III ORGANIZAÇÃO DO CORPUS: esta etapa compreende as seguintes atividades: 

recolhimento dos textos produzidos pelos alunos e daqueles utilizados pela 

professora (caso específico de 2008) nas aulas de produção de texto; transcrição 

das discussões realizadas nas aulas de produção de texto; sistematização dos 

registros feitos durante a observação pelo pesquisador; digitação desse material. É 

inevitável que aqui também aconteçam as primeiras análises: o contato com os 

                                                 
10

 Anotações feitas pela pesquisadora durante a sua observação, no próprio campo de pesquisa. Corresponde à 

versão preliminar (o diário bruto) do Diário de Pesquisa (o diário lapidado), que, conforme descreve Bogdan e 

Biklen (1994), consiste no relato descritivo daquilo que o pesquisador ouve, vê, vivencia e pensa no momento da 

constituição dos dados.  
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materiais produzidos ou utilizados durante as aulas nos permite visualizar alguns 

aspectos que nos encaminham para uma análise mais refinada dos dados. Portanto, 

esta etapa se constitui em um importante processo para o levantamento de 

categorias de análise. Por exemplo, durante a leitura dos dados, determinadas 

palavras ou expressões vão se repetindo nos textos, algumas informações se 

destacam, alguns aspectos recorrentes vão surgindo. Para agrupá-los, vamos 

atribuindo nomes ou códigos que facilitem o trabalho posterior tanto de sua 

localização como de sua interpretação. Esse procedimento consiste no 

desenvolvimento de categorias de codificação. (BOGDAN; BIKLEN, 1994)  

 Com o objetivo de ter acesso a informações como idade e sexo do(a) 

produtor(a) dos textos recolhidos, na primeira etapa, elaboramos um cabeçalho, o 

qual foi copiado no quadro-negro pela professora, cuja orientação foi para que todos 

os alunos o escrevessem no texto a ser entregue. Na segunda etapa, todas essas 

informações foram obtidas pela pesquisadora, através de conversa informal com os 

próprios alunos em sala de aula.  

 

V ANÁLISE DOS DADOS: uma vez constituídos, organizados e categorizados os 

dados, intensificamos as análises, que constituem parte substancial desta 

dissertação, a ser discutida no Capítulo 03. Para Bogdan e Biklen (1994, p. 205), 

 

[...] a análise de dados é o processo de busca e organização 
sistemático de transcrições de entrevistas, de notas de campo e de 
outros materiais que foram sendo acumulados, com o objectivo de 
aumentar a sua própria compreensão desses mesmos materiais e de 
lhe permitir apresentar aos outros aquilo que encontrou. A análise 
envolve o trabalho com os dados, a sua organização, divisão em 
unidades manipuláveis, síntese, procura de padrões, descoberta dos 
aspectos importantes e do que deve ser aprendido e a decisão sobre 
o que vai ser transmitido aos outros. 

 

Nossas análises, conforme já explicitamos, foram realizadas sobre textos 

produzidos em dois momentos. Na articulação entre eles, foi possível compor um 

corpus constituído de 95 (noventa e cinco) textos de alunos, dos quais 50 são de 

1998 e 45 de 2008. Além disso, integra o nosso corpus a transcrição de quatro 

discursos das professoras, produzidos em sala de aula no momento do 

encaminhamento da atividade de produção textual, sendo dois desses discursos 

produzidos em 1998 e dois em 2008. 
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CAPÍTULO 02 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS: 

AS VOZES QUE NOS GUIAM 
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2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS: AS VOZES QUE NOS GUIAM 

 

 
A vida é dialógica por natureza. Viver significa 
participar do diálogo: interrogar, ouvir, responder, 
concordar, etc. Nesse diálogo o homem participa 
inteiro e com toda vida: com os olhos, os lábios, as 
mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. 
Aplica-se totalmente na palavra, e essa palavra 
entra no tecido dialógico da vida humana, no 
simpósio universal.11 

 

2.1 Sobre a noção de linguagem 

 

Antes de apresentarmos a concepção de língua adotada neste trabalho, 

fizemos um exercício, através da literatura existente, de tentar recuperar o “percurso 

científico” nos estudos sobre os “segredos” da linguagem. Então, constatamos que, 

num primeiro momento, valorizou-se as formas verbais por elas mesmas, 

desconsiderando (ou pelo menos não enfatizando) os elementos extralinguísticos, 

os sujeitos e a situação de comunicação. É só mais recentemente que os estudos 

linguísticos vão se interessar pelo modo através do qual a linguagem se relaciona 

com as condições externas e heterogêneas de seu funcionamento e de sua 

constituição. 

Longe de pretendermos apresentar aqui o histórico da linguística, é nossa 

intenção mostrar brevemente o tratamento epistemológico da linguagem até chegar 

à concepção que embasa esta pesquisa. Nesse sentido, o nosso “percurso 

linguístico” na busca por entender aquilo que Calvet (2002, p. 13) denominou como 

“A luta por uma concepção social da língua” terá como ponto de partida o nome do 

linguista Ferdinand de Saussure, principal representante do Estruturalismo e, se não 

autor, pelo menos sistematizador de muitas dentre as teorias mais discutidas no 

século XX. Em oposição ao historicismo, que concebe a língua como resultado da 

variação de uma série de fatores a que esteve sujeita no decorrer do tempo, 

                                                 
11 BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. (Tradução do russo: Paulo Bezerra). 4. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 348. 
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Saussure defende que a descrição sincrônica12 das línguas também pode ser 

cientificamente considerada. Como sabemos, uma das principais preocupações de 

Saussure foi atestar a autonomia da Linguística enquanto ciência. Seu pensamento 

era de que essa ciência deveria limitar-se ao estudo da língua em si mesma e por si 

mesma13. Portanto, a concepção saussuriana de língua parte do sistema num 

recorte sincrônico e embasado nas unidades inferiores ao nível da frase como 

fonema, morfema, lexema. Assim sendo, Saussure deixa de priorizar os outros 

componentes da comunicação que não o próprio código e instaura uma série de 

dicotomias para definir o seu objeto de estudo, dentre elas a dualidade 

langue/parole: sistema linguístico/comportamento linguístico. Para ele, a langue 

(sistema linguístico) é social14 enquanto a parole (comportamento linguístico) é 

individual. De acordo com Calvet (2002, p.15 e 16), 

 

[...] as passagens em que Saussure declara que a língua „é a parte 
social da linguagem‟ ou que „a língua é uma instituição social‟ 
chocam por sua indefinição teórica. Para ele o fato de ser a língua 
uma instituição social é simplesmente um princípio geral, uma 
espécie de exortação que muitos linguistas estruturalistas retomarão 
depois dele, sem nunca prover os meios heurísticos para assumir 
essa afirmação [...] Para Saussure a língua é elaborada pela 
comunidade, é somente nela que é social.   

 

Mesmo tendo hoje o reconhecimento no meio acadêmico e científico pela 

importância e pelo valor histórico das suas descobertas, a concepção dicotômica 

saussuriana entre língua e fala apresenta limitações, sobretudo, por priorizar a 

língua em detrimento da fala. Para o linguista, o estudo da linguagem corresponde a 

duas modalidades: uma essencial, tem por objeto a língua, que é social em sua 

essência e independente do indivíduo, e a outra secundária, tem por objeto a parte 

individual da linguagem, a fala, de difícil estudo sistemático por sua dispersão e 

                                                 
12 Uma análise sincrônica vai mostrar a língua como ela se apresenta em determinado 
momento no tempo. Já, na análise diacrônica, os fenômenos linguísticos recebem 
explicação de acordo com o registro das mudanças que ocorreram na língua ao longo dos 
anos.  
13 Embora esta última frase do Curso de linguística geral (“a linguística tem por único e 
verdadeiro objeto a língua considerada em si mesma e por si mesma”) tenha sua autoria 
atribuída a Saussure questionada, chegando a ser considerada muito mais como uma 
conclusão dos editores do que do próprio linguista, para Calvet (2002, p. 14), “ela resume 
perfeitamente seu ensinamento.” 
14 Ao afirmar que a língua é social, Saussure utiliza esse termo como sinônimo de coletivo e 
não como fato histórico-social. 
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variação15. Compreendemos que o rigor metodológico empregado por Saussure, 

reduzindo o seu objeto de estudo à análise imanente da língua, deveu-se ao fato de 

o linguista buscar, antes de tudo, demarcar um lugar específico para os estudos 

linguísticos. É inegável que essas delimitações permitiram ao estruturalismo a 

elaboração de métodos eficientes para segmentar o corpus, isolar as unidades 

significantes e não significantes, possibilitando classificar palavras e frases de forma 

mais eficaz. Por tal razão, justifica-se a afirmação de que o estruturalismo constituiu 

uma etapa importante no desenvolvimento da Linguística, uma vez que serviu como 

ponto de partida para outros estudos subsequentes.  

Chomsky, por exemplo, assim como a dicotomia saussuriana langue/parole, 

procedeu a distinção competência/desempenho, em que “o primeiro era o plano 

universal, ideal e próprio da espécie humana (inato), sendo o segundo o plano 

individual, particularístico e exteriorizado, não sendo este de interesse para os 

estudos científicos da língua.” (MARCUSCHI, 2008, p. 32) Nesse sentido, o objeto 

de estudo da linguagem para Chomsky deveria ser a competência, assim como a 

langue para Saussure. Todavia, há uma diferença fundamental entre esses dois 

linguistas quanto à concepção de linguagem: para Saussure, ela é uma instituição e 

uma convenção social, enquanto que para Chomsky ela é uma faculdade mental 

inata, transmitida pela espécie humana. Porém, “é central, em ambos, a forma, o 

sistema, a abstração e o universal como objeto da ciência controlada.” 

(MARCUSCHI, 2008, p. 32) É importante lembrar, destaca o autor, que esses dois 

linguistas não negam o lado social e histórico da língua, mas não constituem este 

como sendo o seu objeto de estudo.  

Pelo percurso feito até aqui, constatamos que, na maior parte do século XX, 

os estudos linguísticos estiveram pautados em posições teóricas internalistas da 

língua, em certa medida, ainda filiados aos pressupostos saussurianos de que a 

língua é homogênea, abstrata, externa à consciência individual. Em sua análise 

sobre o objetivismo abstrato, que tem a escola saussuriana como sua mais alta 

                                                 
15 No entanto, segundo Marcuschi (2008, p. 28), novas descobertas dos estudos 
saussurianos apontam para o fato de que o mestre genebrino “tinha uma visão muito mais 
ligada à análise da língua em uso do que se deu a entender.” Para o autor, nesses novos 
textos atribuídos a Saussure, em vários momentos, sua concepção de linguagem coincide 
com a de discurso. 
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representação, o linguista russo Mikhail Bakhtin16 critica essa orientação do 

pensamento filosófico-linguístico por entender que os objetivistas, ao considerarem a 

língua como produto acabado, colocam-na fora da dinâmica da comunicação verbal, 

tratando-a como se fosse uma língua morta, desconsiderando a evolução da língua 

em uso. Para o autor, 

 

[...] dizer que a língua, como sistema de normas imutáveis e 
incontestáveis, possui uma existência objetiva é cometer um grave 
erro. Mas exprime-se uma relação perfeitamente objetiva quando se 
diz que a língua constitui, relativamente à consciência individual, um 
sistema de normas imutáveis, que este é o modo de existência da 
língua para todo membro de uma comunidade linguística dada. 
(BAKHTIN, 2006, p. 94) 

 

Pela literatura estudada, constatamos que é por volta dos anos 1960 que 

vamos identificar indícios de uma mudança mais representativa na abordagem do 

objeto de estudo da língua. A linguística amplia seu ângulo de visão e passa a 

analisar a língua, considerando outros aspectos – social, histórico, cultural, 

situacional. Em outras palavras, considerando os fenômenos discursivos da 

linguagem. Nesse novo contexto, há o reconhecimento da dualidade constitutiva da 

linguagem, do seu caráter formal e ao mesmo tempo marcado pelo subjetivo e 

social.  

Podemos dizer que, a partir desse momento, ocorre um deslocamento nos 

estudos linguísticos: parte-se da linguística da língua para se buscar uma linguística 

do uso. Se para Saussure há uma separação entre o individual (a fala) e o social (o 

sistema linguístico), para Bakhtin, numa linha de abordagem discursiva, não é 

possível separar o individual do social. Segundo o autor, a linguagem é social, 

histórica e, portanto, ideológica. Nesse sentido, instaura-se uma linguística 

discursiva. Sendo a linguagem entendida como discurso, ela não constitui um 

universo de signos cuja finalidade é servir como instrumento de comunicação ou 

                                                 
16 Nesta dissertação não será feita a distinção entre os trabalhos de Bakhtin e aqueles 
assinados por Volochínov e Medvedev, integrantes de seu círculo, cuja autoria foi 
posteriormente atribuída a Bakhtin.  A menção aqui a ser feita será a obra de Bakhtin, pois 
compartilhamos com Rodrigues a ideia de que “se a autoria jurídica é diversa, a intelectual 
pode ser considerada convergente, uma vez que os grandes fundamentos teóricos 
desenvolvidos naqueles textos também são encontrados nos de Bakhtin, alguns dos quais 
escritos antes dos assinados por Voloshinov e Medvedev.” (RODRIGUES, 2004, p. 417)  
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como suporte do pensamento; a linguagem enquanto discurso é um modo de 

produção social, lugar de manifestação ideológica, portanto, lugar de interação: 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica 
isolada, nem pelo ato psico-fisiológico de sua produção, mas pelo 
fenômeno social da interação verbal, realizada através da 
enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a 
realidade fundamental da língua. (BAKHTIN, 2006, p. 127)  

 

Para o autor, a enunciação é o resultado da interação de dois indivíduos 

socialmente marcados, ainda que não haja um interlocutor real, podendo este ser 

substituído “pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor. A 

palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa desse interlocutor.” 

(BAKHTIN, 2006, p. 116) Assim sendo, o que falamos (ou escrevemos, como é o 

caso da nossa pesquisa) é determinado pelas condições sociais de sua produção e 

apresenta as marcas de seus interlocutores, pois estes não são abstratos. Para 

Bakhtin (2006, p. 116), “não pode haver interlocutor abstrato; não teríamos 

linguagem comum com tal interlocutor, nem no sentido próprio nem no figurado.” 

Assim sendo, podemos afirmar que toda ação conjunta, independente de sua 

natureza (conflituosa, cooperativa), pode ser considerada como uma interação e 

está inscrita em um quadro social, o que implica a presença de outros indivíduos. 

Estudos sobre a interação, e sobre Bakhtin e seu Círculo, têm despertado 

cada vez mais o interesse de pesquisadores provenientes de campos diferentes de 

investigação (Filosofia, Educação, Linguística Aplicada, Sociologia etc). Aqui, neste 

trabalho, trataremos da interação verbal, que se restringe aos campos da 

comunicação e das atividades linguísticas. Entendemos a interação como uma ação 

discursiva exercida por sujeitos sociais posicionados em relação de poder. No nosso 

caso, analisaremos o processo interativo subjacente à produção textual de alunos, 

observando como esse processo é marcado pela interação/relação professor-aluno. 

Como nosso objetivo nesse percurso não é fazermos uma revisão 

bibliográfica exaustiva do desenvolvimento da linguística, mas, em vez disso, 

apresentarmos algumas concepções de linguagem, a fim de chegarmos àquela que 

subsidiará o nosso trabalho, é chegada a hora de apresentarmos aquela na qual nos 

inscrevemos. 
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Uma tendência hoje bastante disseminada é a investigação no campo da 

interação social. Esse termo, segundo Marcuschi (informação verbal, 1998)17, 

abarca todos os tipos de interação humana, ou seja, todas as formas de interação 

dos seres humanos em suas mais diversas atividades e que, de alguma forma, 

estabelece algum tipo de comunicação. Apesar dos trabalhos em interação estarem 

mais voltados para a interação verbal, o linguista chama a atenção para o fato de 

que a interação entre os indivíduos não se dá de maneira exclusiva pela via verbal, 

mas por muitas outras formas de comunicação: a linguagem dos sinais, a música, a 

pintura etc. Os estudos nessa área partem do pressuposto primeiro de que há uma 

interação social: o indivíduo não só interage, mas interage socialmente com outro(s) 

ser(es) social(is). Assim sendo, o ser humano, por ser social, possui um 

comportamento social e deve agir de maneira ordenada e coordenada. Portanto, 

para o referido autor, a interação social é uma atividade ordenada, coordenada e 

intencional. Ela não é caótica, nem aleatória, nem mecânica. A interação verbal é, 

portanto, a interação social mediada pela língua.  

O caminho percorrido até aqui, conforme mencionáramos na partida, mostra-

nos que a linguagem vem sendo concebida de diferentes formas18. Observamos que 

há, geralmente, três possibilidades distintas de compreendermos a linguagem: 

Inicialmente, é vista como a expressão do pensamento. Para os que a 

concebem dessa maneira, é possível dizer que as pessoas com dificuldade de 

expressão apresentam também uma dificuldade de articulação do pensamento. A 

linguagem seria a exteriorização da expressão que está constituída em nossa mente 

e a enunciação independe do outro e das circunstâncias em que ela acontece. A 

segunda concepção vê a linguagem como instrumento de comunicação. Nessa 

concepção, a língua é vista como código (conjunto de signos que se combinam 

segundo regras) capaz de transmitir uma mensagem, informações de um emissor a 

um receptor. A terceira concepção apresenta a linguagem como forma ou 

processo de interação. Nessa concepção, a linguagem é vista como um lugar de 

interação humana, servindo não apenas para o falante expressar o seu pensamento 

e transmitir informações, mas também para agir sobre/com um interlocutor.  

                                                 
17 Referimo-nos ao texto Algumas perspectivas no trabalho com a interação social, 
apresentado sob forma de Conferência durante a 50ª reunião anual da SBPC, realizada na 
UFRN, Natal/RN, de 12 a 17 de julho de 1998. 
18 Sobre as concepções de linguagem e sua relação com o ensino da língua materna, 
conferir Matêncio (1994), Geraldi (2000) e Travaglia (2002). 
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Nesta dissertação, fundamentamo-nos numa concepção de linguagem como 

um processo de interação social, intencional, portanto, ideológico. A língua é uma 

entidade abstrata e formal que se manifesta através do discurso que pode ser 

considerado como um lugar de investimentos sociais, históricos, ideológicos, por 

meio de sujeitos interagindo em situações concretas de discurso por intermédio da 

língua. Cada discurso constitui um universo semântico específico. 

Nesse sentido, é inevitável que, para a realização deste trabalho, tenhamos 

como principal convidado nas nossas discussões teóricas o linguista Mikhail Bakhtin. 

Nos seus trabalhos também (e principalmente) nos respaldamos. Para fundamentar 

os resultados desta pesquisa, recorremos a esse autor (BAKHTIN, 2003; 2006; 

2008) e a seus estudiosos (FIORIN, 2006; BARROS, 2007; FARACO, 2008, 2009; 

BEZERRA, 2008; PONZIO, 2008; OLIVEIRA, 2006, 2008, dentre outros), norteando-

nos, sobretudo, nas suas orientações sobre dialogismo, exotopia, autor e autoria, 

e noutras que, embora não tenham sido por ele empregadas, são dele advindas 

como a noção de intertexto e interdiscurso.    

 

2.2 Sobre as contribuições bakhtinianas para os estudos da linguagem 

 

Conforme mencionamos no tópico anterior, as vertentes contemporâneas das 

ciências da linguagem vêm apresentando um debate teórico e epistemológico sobre 

a produção de conhecimento que, cada vez mais, aponta para a necessidade de 

buscarmos não apenas em uma, mas em diversas áreas do conhecimento a 

explicação para os fenômenos da linguagem e dos conhecimentos produzidos. 

Segundo Oliveira (2008, p. 11), “muitos são os estudiosos que reivindicam uma 

ciência da linguagem que atravesse fronteiras, muros, investindo em abordagens 

transdisciplinares que venham contribuir para a compreensão das complexidades do 

ser humano e de suas práticas, entendidas como práticas sociais.” Dessa maneira, 

de acordo com a autora, propõe-se uma teoria da linguagem consonante com as 

inovações e a complexidade da sociedade atual, considerando assim o aspecto da 

contradição, do conflito, da pluralidade, do inacabamento, da reconstrução, da 

ressignificação. No cerne de quase todos esses estudos estão a ideias de Bakhtin.  

Primeiramente, consideramos importante abordar a concepção bakhtiniana 

sobre a relação/interação eu com o outro. Para esse autor, o nosso encontro com o 

outro independente da vontade ou iniciativa do eu, porque o outro impõe sua 



47 
 

 

alteridade irredutível sobre o eu, uma vez que o eu é quem precisa se constituir, 

abrir passagens em espaços já habitados e pertencentes ao(s) outro(s). (PONZIO, 

2008) Tal fato acontece não apenas em nível linguístico, mas também em nível da 

formação da nossa personalidade, da nossa consciência, da construção dos nossos 

valores. Na visão de Bakhtin (2003, 2006), as palavras que usamos são 

provenientes do(s) outro(s) e, portanto, estão sempre marcadas pelas intenções 

alheias. Exatamente por isso, o linguista defende que todos os nossos discursos 

interiores (pensamentos, valores) são diálogos. Eis aqui o primeiro conceito 

bakhtiniano que trazemos para dialogar conosco nesta pesquisa: o dialogismo. Para 

Bakhtin, o dialogismo é constitutivo da linguagem, do ser humano, uma vez que este 

é um ser social. Não estamos no mundo sozinhos: somos nele constantemente 

construídos e construtores, pois nele interagimos socialmente. Sendo assim,  

 

[...] o diálogo não é uma proposta, uma concessão, um convite do eu, 
mas uma necessidade, uma imposição, em um mundo que já 
pertence a outros. O diálogo não é um compromisso entre o eu, que 
já existe como tal, e o outro; ao contrário, o diálogo é o compromisso 
que dá lugar ao eu: o eu é esse compromisso, o eu é um 
compromisso dialógico – em sentido substancial, e não formal – e, 
como tal, o eu é, desde suas origens, algo híbrido, um cruzamento, 
um bastardo. A identidade é um enxerto. (PONZIO, 2008, p. 23) 

 

Em outras palavras, o eu só existe pelo(s) outro(s). Ao defini-lo como 

“bastardo”, Ponzio chama a atenção para o fato de que o eu não é fruto de uma 

relação unívoca, mas das diversas relações que mantém socialmente. Esse 

estudioso da obra de Bakhtin faz uma analogia entre o discurso do outro, do eu e os 

gêneros discursivos bakhtinianos, dizendo que o discurso do eu se incluiria nos 

gêneros secundários enquanto o discurso do outro pertenceria ao gênero primário19. 

O autor explica: 

 

Chegamos ao nosso „próprio‟ discurso através de um itinerário que, 
partindo da repetição, imitação, estilização do discurso alheio, chega 
a ironizá-lo, parodiá-lo e criticá-lo em seus propósitos; um itinerário, 
vale dizer, que do sério conduz ao paródico. O gênero discurso do 
eu, ou seja, o discurso do eu-penso, é um gênero paródico, sério-
cômico. (PONZIO, 2008, p.23) 

 

                                                 
19 Sobre os gêneros do discurso, conferir Bakhtin (2003), a partir da página 261.  
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Com base no exposto, podemos dizer que a identidade do eu é sempre 

limitada, porque ele não consegue, nem mesmo sendo este o seu desejo, conter a 

palavra do outro, pois esta é constitutiva da sua. Assim sendo, quanto mais se revela 

a alteridade mais se escapa a identidade do eu. (PONZIO, 2008) É nesse sentido 

que este autor, com base nos estudos bakhtinianos, atribui ao discurso do eu um 

caráter “sério-cômico”: não só pelo fato de ser este discurso de certa forma paródico 

do discurso do outro, mas, principalmente, pelo fato de que o outro supera a 

identidade do eu, o que chega a ser caricatural, um tanto grotesco, pois, por mais 

que se esforce para ter o seu próprio discurso, o discurso do eu estará sempre 

impregnado do discurso do outro, já que este é primário em relação àquele. No caso 

da nossa pesquisa, mostraremos no Capítulo 03 que, na tentativa de se 

constituírem e se reconhecerem como autores, os alunos acabam por reproduzirem 

o discurso do professor. Essa apropriação do discurso de um outro específico com 

poderes e conhecimentos “superiores” parece lhes dar a ilusão de que os textos são 

verdadeiramente seus, e a segurança de que serão aceitos pelo outro. Em outras 

palavras, quanto mais o aluno se esforça para mostrar que domina o tema e é capaz 

de escrever sobre ele, mais aparece no seu texto o discurso do professor, ou 

aqueles por ele apresentados.  

Pelo exposto, afirmamos que a noção bakhtiniana de dialogismo é central 

para a nossa pesquisa e é principalmente a partir dela que vamos nos respaldar nas 

análises, uma vez que entendemos a relação professor/aluno como determinante na 

construção de sentido do texto produzido em sala de aula. Uma reflexão acerca da 

produção textual em sala de aula nos levará também a pensarmos sobre a autoria 

dos textos produzidos nesse contexto. E, para nos respaldar nessa discussão sobre 

a autoria, sentimos a necessidade primeira de resgatar a origem bakhtiniana do 

tema.  

Nesse sentido, consideramos relevante abordarmos outro importante 

construto teórico desenvolvido por Bakhtin. Trata-se da polifonia. Ressaltamos que 

somos cientes quanto à restrição de sua aplicabilidade, uma vez que tal conceito foi 

desenvolvido pelo linguista russo exclusivamente quando do seu estudo sobre a 

prosa romanesca20, o que o levou à formulação de uma tipologia do romance, 

                                                 
20 Esse conceito foi trazido para a linguística principalmente pela leitura de Authier-Revuz , 
no seu trabalho sobre As heterogeneidades enunciativas, na década de 80: AUTHIER-
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apresentando-o em duas modalidades: o monológico e o polifônico. Ao primeiro tipo 

estão relacionadas as noções de monologismo, acabamento, autoritarismo; e ao 

segundo tipo os conceitos de realidade em formação, inconclusibilidade, dialogismo, 

polifonia. Para explicar essa tipologia romanesca, Bakhtin considera principalmente 

a postura do autor diante da sua obra: no monologismo é o autor o único 

responsável por todo o processo de criação, de controle e manipulação das suas 

personagens, das vozes do romance. Ao contrário do romance polifônico, no 

monológico, o autor não reconhece a consciência responsiva e isônoma do outro, 

tratando-o como “objeto da consciência e não outra consciência.” (BAKHTIN, 2003, 

p.348) Portanto, há nesse romance uma coisificação da sua realidade, pois tudo é 

encerrado nele mesmo. De acordo com Bezerra (2008, p. 193): 

 

Para a representação literária, a passagem do monologismo para o 
dialogismo, que tem na polifonia sua forma suprema, equivale à libertação 
do indivíduo, que de escravo mudo da consciência do autor se torna sujeito 
de sua própria consciência. No enfoque polifônico, a autoconsciência da 
personagem é o traço dominante na construção de sua imagem, e isso 
pressupõe uma posição radicalmente nova do autor na representação da 
personagem. Trata-se precisamente da descoberta de um aspecto novo e 
integral do homem (do indivíduo ou do homem no homem), que requer um 
enfoque radicalmente novo do homem, uma nova posição do autor. O 
„homem no homem‟ não é uma coisa, um objeto silencioso; é outro sujeito, 
outro „eu‟ investido de iguais direitos no diálogo interativo com os demais 
falantes, outro eu a quem cabe auto-revelar-se livremente.  

 

Embora tenha desenvolvido o conceito de polifonia para o romance, pois nele 

as personagens estão (dis)postas no contexto da obra para dialogarem entre si, 

visualizamos uma grande contribuição desse trabalho para as ciências da linguagem 

de um modo geral, pois ao propor que o mundo cultural, presente no romance, se 

aproxime e, de certa forma, represente o mundo real, devendo este ser sempre o 

seu ponto de partida, as teorias estariam assim orientando para a vida. Ao trazer 

para o romance as vozes sociais, a realidade vivida (já marcada por valorações 

sociais) é transposta para o plano da obra, criando-se novos sistemas de valores. 

(FARACO, 2008) Portanto, a polifonia consiste em múltiplas vozes e consciências 

que apresentam independência e imiscibilidade. Exatamente por isso, essas vozes 

não são objetos, mas sujeitos do discurso do autor (BAKHTIN, 2008), cuja posição 

                                                                                                                                                         
REVUZ, J. Heterogeneidade(s) enunciativa(s). Tradução: Celene M. Cruz e João W. Geraldi. 
Cadernos de Estudos Linguísticos. Campinas,SP, v. 19, p. 25-42, 1990. 
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assumida é de “regente do grande coro de vozes que participam do processo 

dialógico.” (BEZERRA, 2008, p. 194)  

Assim sendo, a questão do autor ganha destaque na obra bakhtiniana. Foi 

exatamente para chegarmos ao conceito de autoria que trouxemos para este 

trabalho a noção de polifonia, pois, partindo dela, a discussão sobre o autor ganhou 

impulso. De acordo com Faraco (2008, 2009), o tema do autor e da autoria é 

recorrente nos escritos conhecidos de Bakhtin. Segundo o linguista, esse tema 

envolve uma extensa elaboração de natureza filosófica e tem apresentado diferentes 

desdobramentos a cada nova abordagem.  Em O autor e a personagem21, Bakhtin 

(2003) estabelece a distinção entre o autor pessoa e o autor criador. Este seria a 

função estético-formal, o criar artístico, a figura central da obra, que não coincide ou 

não se confunde com aquele (autor-pessoa/o escritor), mas que nos ajuda a 

compreendê-lo. Nesse sentido, há, no ato artístico, 

 

[...] um complexo jogo de deslocamentos envolvendo as línguas 
sociais, pelo qual o escritor (que é aquele que tem o dom da fala 
refratada) direciona todas as palavras para vozes alheias e entrega a 
construção do todo artístico a uma só voz. 

Essa voz criativa (isto é, o autor criador como elemento 
estético-formal) tem de ser sempre, segundo insiste Bakhtin, uma 
voz segunda, ou seja, o discurso do autor-criador não é a voz direta 
do escritor, mas um ato de apropriação refratada de uma voz social 
qualquer de modo a poder ordenar um todo estético. [...] Mesmo que 
a voz do autor-criador seja a voz do escritor como pessoa, ela só 
será esteticamente criativa se houver deslocamento, isto é, se o 
escritor for capaz de trabalhar em sua linguagem permanecendo fora 
dela.  (FARACO, 2008, p. 40, grifo do autor) 

 

Para Bakhtin (2003, p. 6): 

 

O autor não é o agente da vivência espiritual, e sua reação não é um 
sentimento passivo nem uma percepção receptiva; ele é a única 
energia ativa e formadora, dada não na consciência 
psicologicamente agregativa mas em um produto cultural de 
significação estável, e sua reação ativa é dada na estrutura – que ela 
mesma condiciona – da visão ativa da personagem como um todo, 
na estrutura da sua imagem, no ritmo do seu aparecimento, na 
estrutura da entonação e na escolha dos elementos semânticos.   

 

                                                 
21 Em outras edições, a de 1992, por exemplo, o título deste capítulo foi traduzido como 
sendo O autor e o herói. 
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Nessa perspectiva, Bakhtin (2003) aponta a necessidade de deslocamento no 

ato criativo. Trata-se do princípio da exterioridade, do excedente de visão, da 

posição exotópica assumida pelo autor. O conceito de exotopia (lugar exterior) está 

relacionado à ideia de acabamento e de construção de um todo, “o que implica 

sempre um trabalho de fixação e de enquadramento, como uma fotografia que 

paralisa no tempo. O espaço é a dimensão que permite fixar, inscrever o 

movimento.” Sendo assim, o conceito de exotopia envolve pelo menos dois espaços: 

“o do sujeito que vive e olha de onde vive, e daquele que, estando de fora da 

experiência do primeiro, tenta mostrar o que vê do olhar do outro.” (AMORIM, 2006, 

p. 100-101) É esse distanciamento que possibilita ao autor colocar nas vozes alheias 

a sua própria voz que, por natureza, já está carregada de vozes outras. Nesse 

sentido, o acabamento aqui não pode ser confundido com fechamento, 

unilateralidade, pois, na interação com as vozes alheias, os enunciados assumem 

valores que estão diretamente relacionados àquilo que lhes antecede e àquilo que 

lhes sucede. Portanto, as noções de exotopia e acabamento estão intrinsecamente 

relacionadas ao distanciamento e à criação. Em outras palavras, tais noções são 

fundamentais ao ato de autorar. Para que as atividades de acabamento de uma obra 

se realizem, é necessário que o autor dela se distancie, permitindo, assim, que o ato 

de criação se concretize. 

Partindo dessas concepções bakhtinianas de autor e autoria, Oliveira (2006) 

convida-nos a uma reflexão de como seriam as práticas pedagógicas orientadoras 

de atividades realizadas em sala de aula que levassem os alunos a serem 

produtores autores de seus próprios textos. Com base em Bakhtin, a autora propõe 

que, assim como o autor da obra literária, o aluno produtor do texto deve afastar-se 

do seu texto, distanciar-se do “vivido/produzido” para dar início à atividade estética 

do “criar/autorar”. Dessa forma, somente quando o aluno/produtor olha o seu texto 

de fora do acontecimento da produção, como se fosse “o outro”, é que ele tem 

condições de dar-lhe acabamento, assumindo a posição de autor, ao trabalhar sobre 

“o seu objeto de sentido, a manifestação do seu querer-dizer, inserindo seu texto no 

gênero discursivo apropriado.” (OLIVEIRA, 2006, p. 151) Para a autora, a exotopia 

na atividade escolar deve constituir-se uma atividade cognitiva, cujas operações 

podem ser mediadas pelo próprio aluno e, por vezes, pelos seus pares e pelos 

professores. Ela ainda nos apresenta a seguinte questão: 
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Se, na atividade estética, o autor da obra literária dá acabamento ao 
seu herói nos aspectos espaciais, temporais e do sentido, em relação 
ao autorar do aluno, em sala de aula, quais os aspectos que ele deve 
levar em conta para „dá acabamento‟ ao seu texto e possibilitar o seu 
acabamento? A nosso ver, deveriam ser levados em consideração os 
aspectos que incorporam tanto os aspectos de organização estrutural 
da língua, respeitando a norma culta e o gênero do discurso, assim 
como as propriedades enunciativas e discursivas da língua, entre as 
quais seriam essenciais deixar os indícios, como propõe Possenti 
(2002), das vozes e de suas posições de sujeito. (OLIVEIRA, 2006, 
p. 152) 
 

Nesse sentido, a atividade de autorar exige uma alternância dos sujeitos: é 

preciso que o aluno produtor do texto “troque de lugar” com ele mesmo para dar 

“acabamento” ao seu texto, para realizar uma atividade de criação. (BAKHTIN, 2003) 

Pelo que será exposto no Capítulo 03, averiguaremos que, nas turmas cujos dados 

foram pesquisados, em nenhum momento foi realizado com os alunos este trabalho 

de “autorar” os seus próprios textos. Como, de acordo com Bakhtin, o ato de criação 

está diretamente relacionado ao distanciamento, na sala de aula, os alunos, por não 

“operarem” sobre os próprios textos, tendem à reprodução do discurso do professor. 

Dessa forma, o ato de criação, o ato estético do texto do aluno acaba sendo 

ofuscado pela voz do professor (ou aquelas por ele apresentadas). 

Convém-nos abordar, ainda, com base nos estudos bakhtinianos, a 

interdiscursividade e a intertextualidade. Segundo Fiorin (2006), o termo 

intertextualidade foi um dos primeiros considerados bakhtinianos a ser reconhecido 

no ocidente através da obra de Júlia Kristeva, para quem, com base em Bakhtin, 

todo texto se constrói “como um mosaico de citações, todo texto é absorção e 

transformação de outro texto.” (KRISTEVA, 1967, apud FIORIN, 2006, p. 163) A 

autora define o texto como idêntico ao discurso, o que nos leva a dizer que, ao falar 

da intertextualidade, ela poderia estar falando da interdiscursividade. No entanto, a 

autora não opta por esse termo22. Diferentemente de Kristeva, Fiorin estabelece uma 

distinção explícita entre intertextualidade e interdiscursividade. Para o autor: 

 

Há claramente uma distinção entre as relações dialógicas entre 
enunciados e aquelas que se dão entre textos. Por isso, 
chamaremos qualquer relação dialógica, na medida em que é uma 
relação de sentido, interdiscursiva. O termo intertextualidade fica 

                                                 
22 Para Bezerra (2008b), há um paradoxo na leitura que Kristeva faz do dialogismo 
bakhtiniano, ao optar pela definição de intertextualidade. O autor apresenta alguns 
questionamentos a esse respeito. 
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reservado apenas para os casos em que a relação discursiva é 
materializada em textos. Isso significa que a intertextualidade 
pressupõe sempre uma interdiscursividade, mas que o contrário não 
é verdadeiro. (FIORIN, 2006, p. 181) 
 

Pelo exposto, é possível perceber que a concepção de intertextualidade 

apresentada por Fiorin (2006, p. 191) é, como ele mesmo reconhece, restrita, pois 

ela seria apenas um tipo de interdiscursividade, “aquela em que se encontram num 

texto duas materialidades textuais distintas.” Já a interdiscursividade tem sentido 

mais amplo, pois consiste em qualquer relação dialógica entre enunciados. E sendo 

o dialogismo constitutivo da linguagem, todo e qualquer enunciado é por natureza 

um interdiscurso, pois “o real se apresenta para nós semioticamente, o que implica 

que nosso discurso não se relaciona diretamente com as coisas, mas com outros 

discursos, que semiotizam o mundo.” (FIORIN, 2006, p. 167) Portanto, o dialogismo 

consiste nessa relação entre os discursos. 

Todavia, é válido ressaltar que a noção de intertextualidade para outros 

autores é considerada de forma mais ampla, chegando mesmo a se aproximar (ou a 

se equivaler) ao que Fiorin denomina de interdiscursividade. É o caso, por exemplo, 

de Kleiman e Moraes: ao destacarem o aspecto cultural do texto, as autoras 

chamam a atenção para o fato de ser ele construído entre sujeitos contextualizados 

sócio-historicamente. Sendo assim, o significado de um texto é o resultado do 

encontro com outros textos, ao que dão o nome de intertextualidade. Para as 

autoras, “a intertextualidade é um fenômeno cumulativo: quanto mais se lê, mais se 

detectam vestígios de outros textos naquele que se está lendo e mais fácil se torna 

perceber as suas relações com outros objetos culturais e, portanto, mais fácil é sua 

compreensão.” (KLEIMAN; MORAES, 1999, p. 62, grifo nosso) Observamos, 

portanto, que as autoras não veem a intertextualidade apenas entre “materialidades 

textuais” presentes na superfície do texto, mas também no diálogo estabelecido com 

outros elementos culturais, portanto, sociais. Koch e Elias (2009, p. 101, grifo nosso) 

dizem que “todo texto remete sempre a outro ou a outros, constituindo-se como uma 

„resposta‟ ao que foi dito ou, em termos de potencialidade, ao que ainda será dito, 

considerando que a intertextualidade encontra-se na base de constituição de todo e 

qualquer dizer.” Pela citação, inferimos que tais autoras, mesmo não mencionando 

explicitamente, partem do princípio da responsividade bakhtiniana para definirem a 

intertextualidade. Nesse sentido, elas colocam o dialogismo como ponto fundamental 
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a tal definição, aproximando-a da noção de interdiscursividade apresentada por 

Fiorin.  

Ainda sobre essa questão, Antunes (2009, p. 163) nos diz:  

 

Em um sentido bem amplo, a noção de intertextualidade remonta [...] 
à ideia de que a humanidade, no curso de sua história, realiza um 
único e permanente discurso, que se vai compondo, que se vai 
completando, articulando e refazendo, de maneira que poderíamos 
vê-lo como uma grande linha, inteira e sem rupturas. Dessa forma, 
todos os nossos discursos apenas continuam os discursos 
anteriores, e a originalidade de cada discurso está, simplesmente, 
em nunca ser a primeira palavra.  

 

Diante do exposto, neste trabalho, sempre que mencionarmos uma ou outra 

expressão ora em foco, estaremos tratando-as no sentido amplo, como 

características basilares da constituição da linguagem, pois, na nossa pesquisa, 

entendemos que o texto do aluno foi produzido em resposta ao texto do professor, 

por isso dele se apropria para revelar domínio do tema (relação intertextual), mas 

também em resposta à imagem que ele tem do professor (e da escola) como 

detentor do conhecimento, aquele que ensina o que o aluno deve aprender. Essa 

imagem foi construída culturalmente, nas diversas vozes sociais com as quais teve 

contato (relação interdiscursiva).   

A concepção de intertextualidade/interdiscursividade está relacionada à 

concepção que se tem sobre a linguagem, o texto e o sujeito. Ao concebermos a 

linguagem como uma manifestação discursiva, com implicações históricas, sociais, 

culturais, realizada por sujeitos em situação concreta de interação que constitui um 

universo semântico específico, sentimos a necessidade de abordarmos aqui a noção 

de texto, tema do nosso próximo tópico e, ao fazê-lo, torna-se imprescindível a 

retomada de algumas questões bakhtinianas ora abordadas no presente tópico. 

 

 2.3 Sobre a noção de texto  

 

Sabemos que, dependendo do enfoque teórico, um mesmo objeto ou um 

mesmo termo pode adquirir conotações diferentes e, em contrapartida, vários termos 

podem ser usados para uma mesma conotação. Assim sendo, os conceitos 

encontrados em diversos trabalhos não são definidores por si. Na verdade, quem vai 

defini-los será a perspectiva teórica adotada em cada um desses trabalhos. 
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Portanto, neste momento, mostraremos algumas concepções de texto encontradas 

na literatura pesquisada, culminando naquela que subsidiará o nosso trabalho. 

Para a noção de texto não existe um consenso nem mesmo nas áreas que 

concordam quanto à concepção de língua como um processo dinâmico, 

heterogêneo, interativo, cultural e histórico-social. Nem mesmo com o surgimento da 

Linguística de Texto (LT), que adota o texto como objeto de estudo, existe uma 

definição consensual para esse termo. Podemos constatar que, desde o surgimento 

da LT, o texto tem sido considerado de várias formas: como unidade linguística ou 

do sistema superior à frase; como sucessão ou combinação de frases; como cadeia 

de pronominalizações ininterruptas; como cadeia de isotopias; como complexo de 

proposições semânticas; como sequências de atos de fala; como fenômeno 

psíquico; e, atualmente, como atividade verbal, consciente, intencional e 

interacional. (KOCH, 2001, p. 21) Em seu livro denominado Argumentação e 

Linguagem, a autora supracitada diz que o termo texto pode ser, basicamente, 

considerado em duas acepções: 

 

[...] em sentido lato, para designar toda e qualquer manifestação da 
capacidade textual do ser humano, quer se trate de um romance ou 
de um poema, quer de uma música, uma pintura, um filme, uma 
escultura etc., isto é, de qualquer tipo de comunicação realizada 
através de um sistema de signos. Em se tratando da linguagem 
verbal, tem-se o discurso, atividade comunicativa de um locutor, 
numa situação de comunicação determinada, englobando não só o 
conjunto de enunciados por ele produzidos em tal situação [...]. O 
discurso manifesta-se linguisticamente por meio de textos – em 
sentido estrito – que consistem em qualquer passagem falada ou 
escrita, capaz de formar um todo significativo, independente de sua 
extensão. Trata-se, assim, de uma unidade semântico-pragmática, 
de um contínuo comunicativo textual que se caracteriza, entre outros 
fatores, pela coerência e pela coesão, conjunto de relações 
responsáveis pela tessitura de um texto. (KOCH, 2002a, p. 19-20) 

 

Como dissemos, o texto vem sendo estudado ao longo dos anos sob diversas 

perspectivas. E essa multiplicidade de concepção do texto não surge dissociada do 

modo como entendemos a linguagem e o sujeito. Dito de outra forma, à concepção 

de texto adotada, praticada, trabalhada, seja na pesquisa, no cotidiano, na sala de 

aula, subjaz, ainda que de forma inconsciente, a concepção que temos de 

linguagem e de sujeito (KOCH, 2002b, KOCH; ELIAS, 2009). 
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Na concepção de linguagem como expressão do pensamento e de sujeito 

como único responsável pelas suas ações, o texto constitui-se num produto do 

pensamento de quem o escreve/fala. Nesse caso, o leitor/ouvinte é visto como um 

ser passivo, cabendo-lhe o papel de apenas receber e perceber as intenções do 

escritor/falante. Na concepção de linguagem como instrumento de comunicação – 

código – e de sujeito como determinado pelo sistema, o texto constitui-se num 

produto da codificação de um emissor para ser decodificado por seu receptor. Assim 

sendo, basta ao leitor/ouvinte, também visto aqui como um ser passivo, ter o 

conhecimento do código, uma vez que o texto codificado torna-se explícito. Na 

concepção de linguagem como processo de interação e de sujeito como 

ator/construtor social, o texto não mais é visto como produto, mas como o próprio 

lugar – processo - da interação. Nessa perspectiva, os interlocutores são sujeitos 

ativos que constroem e são construídos na interação. O texto já não é mais visto 

como totalmente explícito. Ao contrário, carrega consigo muitas informações 

implícitas que só serão percebidas pelo leitor/ouvinte quando recuperado o contexto 

de sua produção. Ao se adotar esta última concepção, a compreensão de um texto 

não mais é vista como a “captação” do pensamento do seu produtor ou como a 

decodificação da mensagem de um emissor. Ao contrário, trata-se de 

 

[...] uma atividade interativa altamente complexa de produção de 
sentidos, que se realiza, evidentemente, com base nos elementos 
linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma de 
organização, mas que requer a mobilização de um vasto conjunto de 
saberes (enciclopédia) e sua reconstrução deste no interior do 
evento comunicativo. O sentido de um texto é, portanto, construído 
na interação texto-sujeitos (ou texto-co-enunciadores) e não algo 
que preexista a essa interação. (KOCH, 2002b, p. 17) 
 

Se só há texto se houver sentido e se este é construído na interação com o 

sujeito, podemos afirmar que é nas práticas efetivas de linguagem que o texto se 

define como tal. No cerne dessa concepção interacional da linguagem, do texto, do 

sujeito está o pensamento de Bakhtin. Para esse autor, o texto é determinado por 

dois elementos que o tornam um enunciado: “a sua ideia (intenção) e a realização 

dessa intenção. As inter-relações dinâmicas desses elementos, a luta entre eles, que 

determina a índole do texto. A divergência entre eles muita coisa pode sugerir.” 

(BAKHTIN, 2003, p. 308) Na visão do linguista russo, para que se atribua o estatuto 

de texto/enunciado, é preciso que haja uma interação entre as intenções do autor 
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(seu projeto textual) e a aceitação de suas ideias pelo público-alvo (a execução do 

projeto). O desencontro entre essas duas propriedades é que causa a incoerência. 

Em O problema do texto na linguística, na filologia e em outras ciências 

humanas, Bakhtin (2003) apresenta o texto (o enunciado), tanto oral quanto escrito, 

como o ponto de partida para o estudo das ciências humanas. Este seria o seu 

principal objeto de pesquisa, pois tais ciências buscam entender o homem e este só 

existe enquanto texto (discurso); é um ser de linguagem. “Onde não há texto não há 

objeto de pesquisa e pensamento”, pois os textos “são pensamentos sobre 

pensamentos, vivências das vivências, palavras sobre palavras, textos sobre textos” 

(BAKHTIN, 2003, p. 307) Eis aqui o diferencial em relação às ciências naturais: 

estudar o homem significa estudar textos, pois através deles o ser humano constrói 

e se constrói. Às ciências humanas interessa o estudo do homem no texto, enquanto 

às naturais a tentativa de entendê-lo fora dele. No entanto, o autor chama atenção 

para o fato de que essas fronteiras (humanas e naturais) não são “absolutas” nem 

“impenetráveis”.  

Para Bakhtin, o texto é constituído de dois polos: um primeiro, que 

corresponde ao sistema de linguagem, e um segundo, o texto como 

enunciado/relações dialógicas. Ao primeiro é atribuindo “tudo o que é repetido e 

reproduzido, tudo que pode ser dado fora de tal texto (o dado).” Ao mesmo tempo, o 

texto enquanto enunciado “é algo individual, único e singular, e nisso reside o seu 

sentido”. Esse segundo polo “é inerente ao próprio texto mas só se revela numa 

situação e na cadeia dos textos” (BAKHTIN, 2003, p. 309-310), estando relacionado 

a outros textos, às relações dialógicas. Assim, o sistema de linguagem é utilizado 

como “material e meio” para construção do texto como enunciado. Nesse sentido, 

Bakhtin não descarta o estudo do sistema da língua, das unidades linguísticas, 

porém ele acredita que esse estudo é insuficiente para a compreensão do real 

funcionamento da linguagem, motivo pelo qual propõe uma nova disciplina, a 

metalinguística ou, como preferem outros autores, a translinguística (FIORIN, 2006), 

a teoria do discurso (BARROS, 2007), cujo objeto de estudo seria as relações 

dialógicas entre enunciados/discursos. 

Ao defender o texto como objeto das ciências humanas, segundo Barros 

(2007, p. 23), Bakhtin o define como: a – “objeto significante ou de significação” (às 

ciências humanas vão interessar os processos de significação e não os estudos 

linguísticos do “sistema de signos”); b – “produto da criação ideológica ou de uma 
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enunciação” (o texto só existe na e para a sociedade, não podendo ser reduzido à 

sua materialidade linguística “ou dissolvido nos estados psíquicos daqueles que o 

produzem ou o interpretam”); c – “dialógico” (constrói-se a partir do diálogo entre os 

sujeitos e entre outros textos); e d –“único, não reproduzível” (o texto enquanto 

enunciado é um acontecimento único, não repetível).  

Essa definição bakhtiniana do texto está diretamente relacionada à atividade 

do sujeito. Este – o sujeito – é determinante na diferença entre o estudo do texto e 

do sistema linguístico. Para Bakhtin (2003, p. 308), “todo texto tem um sujeito, um 

autor. Os possíveis tipos, modalidades e formas de autoria. Em certos limites, a 

análise linguística pode até abstrair inteiramente da autoria.” Dito de outra forma, os 

elementos do sistema linguístico não têm sujeito, pois este é condição do enunciado. 

Exatamente por isso, o autor considera o objeto da linguística23 repetível, reiterável, 

pois ela pode tomá-lo isoladamente, abstraindo as formas de organização do texto 

das suas funções sociais e ideológicas. Já o texto enquanto enunciado é sempre 

uma atividade de um sujeito realizada em uma determinada situação social, por isso 

não se repete. Para o autor russo, só é possível a reprodução de um texto de forma 

mecânica (a fotocópia, por exemplo), “mas a reprodução do texto pelo sujeito (a 

retomada dele, a repetição da leitura, uma nova execução, uma citação) é um 

acontecimento novo e singular na vida do texto, um novo elo na cadeia histórica da 

comunicação discursiva.” (BAKHTIN, 2003, p. 311) 

Depreendemos das leituras bakhtinianas que na sua obra é fundamental a 

noção de um sujeito social, que é deslocado do papel central para dá lugar a 

diferentes vozes sociais, portanto, um sujeito histórico e ideológico. Nesse sentido, 

compreendemos a formação do sujeito, por meio da linguagem, no processo de 

interação social. Para nos respaldar nessa forma de entender a formação do sujeito, 

recorremos a Vygotsky (1997; 2005) e a Bakhtin (2003; 2006). O primeiro concebe o 

sujeito humano como uma construção social, mediante o processo de internalização 

das produções culturais de sua sociedade, mediadas pela linguagem. Para o 

segundo, a formação do homem se dá na interação social, através da linguagem, na 

rede de relações sociais da qual participa constantemente. Assim sendo, abordamos 

os conceitos de mediação semiótica em Vygotsky e dialogismo em Bakhtin, para 

entender o processo de produção textual dos alunos envolvidos na nossa pesquisa. 

                                                 
23 À linguística caberia o estudo do sistema linguístico e à translinguística das relações 
discursivas, dialógicas. 
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Vygotsky destaca a necessidade de diferenciar a mediação nas interações 

cotidianas das ocorridas no ambiente escolar: nas interações cotidianas, a mediação 

do adulto acontece naturalmente, provocada pelo próprio processo de utilização da 

linguagem. Nas interações escolarizadas, há uma orientação explícita no sentido de 

aquisição do conhecimento pela criança.  

Pelo exposto até aqui, já é possível apresentarmos a nossa concepção de 

texto. Neste trabalho, o texto é considerado não apenas na sua superfície formal, 

mas sim num sentido mais amplo, é visto como uma atividade interativa, dialógica, 

estratégica, cognitiva, pragmática, social, histórica e cultural. Dessa forma, a sua 

compreensão e a sua interpretação devem ser feitas consideradas as condições de 

sua produção. Em outras palavras: o texto não se constitui em um produto, mas em 

um processo de construção de sentido. Assim sendo, o leitor/interlocutor não pode 

ser visto como um elemento passivo no processo da comunicação, uma vez que o 

sentido do texto é construído no momento da interação: 

 

[...] à concepção de texto aqui apresentada subjaz o postulado 
básico de que o sentido não está no texto, mas se constrói a partir 
dele, no curso de uma interação. [...] Para se chegar às profundezas 
do implícito e dele extrair um sentido, faz-se necessário o recurso a 
vários sistemas de conhecimento e ativação de processos e 
estratégias cognitivas e interacionais. (KOCH, 2001, p. 25) 

 

Ao admitirmos que a interação se dá nas práticas sociais e que, dessa forma, 

não há falante passivo, vários fatores funcionam como sendo determinantes e 

determinados pelas condições de produção das práticas de linguagem e, portanto, 

vão interferir na intencionalidade e na aceitabilidade de um texto. Quando 

consideramos esses fatores presentes tanto na fala quanto na escrita, estamos 

trabalhando com o contexto. A noção de contexto aqui vai muito além do nível 

linguístico. Como já observado por Marcuschi (2008), alguns fatores precisam ser 

considerados na construção/interpretação de um texto, tais como: a relação entre os 

interlocutores, os papéis sociais desses interlocutores, seus objetivos com a 

comunicação, a imagem que tem do público, o tema textual, a situação 

comunicativa, conhecimentos linguísticos, o gênero do texto. 

A partir desses fatores, os falantes de uma língua formulam os seus textos e 

fazem uso de estratégias condicionadas ao contexto. Dessa forma, algumas marcas, 
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algumas lacunas são deixadas intencionalmente pelo produtor de um texto visando 

ao seu interlocutor:  

 

Nenhum texto apresenta de forma explícita toda a informação 
necessária à sua compreensão: há sempre elementos implícitos que 
necessitam ser recuperados pelo ouvinte/leitor por ocasião da 
atividade de produção do sentido. Para tanto, ele produz inferências: 
isto é, a partir dos elementos que o texto contém, vai estabelecer 
relações com aquilo que o texto implicita. (KOCH,1997, p. 26) 

 

Portanto, para entendimento de um texto, o leitor precisa recuperar as 

informações implícitas nele contidas. Neste trabalho, averiguamos que as marcas 

deixadas pelo aluno em seus textos podem ser uma forma de mostrar que ele 

“aprendeu” a lição. No entanto, pelas observações feitas em sala de aula e pelas 

conversas “espontâneas” que tivemos com as professoras pesquisadas, observamos 

que nem sempre esse leitor/professor reconhece tal papel, o que pode gerar uma 

divergência entre a intenção do produtor/aluno e a aceitação do seu leitor/professor: 

em alguns momentos, o que percebemos no texto do aluno como uma marca 

interativa foi apontado pelo professor como um problema de coerência ou como 

exemplo de fragmentação textual. (Ver Capítulo 03)  
 

2.4 Sobre a noção de estratégias/marcas interativas 

 

Se, como vimos anteriormente, a definição de texto depende da concepção 

de linguagem que se tenha, o processamento textual, seja em termos de produção 

seja em termos de compreensão, vai depender da perspectiva de texto adotada, 

portanto, também está relacionado à concepção de linguagem. Assim sendo, 

entendemos que o texto como processo de interação constitui um conjunto de 

pistas, representadas por elementos lingüísticos/discursivos diversos, que permitem 

aos sujeitos a produção de sentidos e a busca da própria interação como prática 

sociocultural. 

Nas atividades de processamento textual, esses sujeitos ativam diversos 

conhecimentos que têm representados na memória e fazem uso de um conjunto de 

estratégias de processamento de caráter sociocognitivo e textual. Sem a intenção de 

fazermos um estudo mais aprofundado, porém apenas objetivando delinear o nosso 

entendimento do termo, temos mais uma vez de percorrer as vias da literatura 
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existente, perseguindo a forma como a noção de estratégias vem se apresentando 

em alguns trabalhos. 

Segundo Koch (2001), três grandes sistemas de conhecimento contribuem 

para o processamento textual: o linguístico, que compreende o conhecimento 

gramatical e lexical; o enciclopédico ou conhecimento de mundo, que se encontra 

armazenado na memória de cada indivíduo e nos permite fazer as inferências que 

suprem as lacunas existentes na superfície textual; e o interacional, conhecimento 

que temos sobre as ações verbais, sobre as formas de interação através da 

linguagem. Este último engloba os conhecimentos do tipo ilocucional – permite 

reconhecer os objetivos que um falante pretende atingir em uma dada situação -, o 

comucacional – diz respeito a normas comunicativas gerais, o metacomunicativo – 

permite ao produtor do texto evitar perturbações previsíveis na comunicação ou 

resolver conflitos efetivamente ocorridos, e o superestrutural – permite conhecer 

textos como exemplares de determinados gêneros ou tipos. Em face do exposto, a 

autora conclui que a atividade de processamento textual, tanto na produção quanto 

na compreensão, leva o produtor/leitor ao uso de estratégias que implicam “a 

mobilização „on line‟ dos diversos sistemas de conhecimento” (KOCH, 2001, p. 28), 

as quais estão divididas em três tipos: cognitivas, sociointeracionais e textuais. 

A autora afirma que “o processamento cognitivo de um texto consiste de 

diferentes estratégias processuais, entendendo-se estratégia como „uma instrução 

global para cada escolha a ser feita no curso da ação‟.” (KOCH, 2001, p. 29) 

Significa dizer que os usuários de uma língua processam as informações 

simultaneamente ao realizarem passos interpretativos que dependem não apenas 

de características textuais, mas também de características do usuário, tais como 

seus objetivos e seu conhecimento de mundo. 

Ao passarmos para o segundo tipo de estratégias, denominadas de 

sociointeracionais, recorremos a Gofman (1998) e sua teoria da “preservação de 

face” que explica os processos por meio dos quais os interlocutores se representam 

uns diante dos outros. Embora tenha sido criada para explicar os processos de 

constituição e negociação do sentido na conversação, consideramos que essa teoria 

é pertinente ao trabalho com a escrita e, por isso, recorremos a ela para 

fundamentar nossas leituras sobre a interação professor-aluno em sala de aula e 

sua relação com a produção textual nesse espaço, como veremos no Capítulo 03. 

Para o autor (1998), todo indivíduo tem uma face externa (positiva) que gostaria de 
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ser preservada – é o modo como deseja ser visto pelos outros – e uma face interna 

(negativa) – diz respeito ao seu íntimo e não gostaria de ser invadido. Por isso, 

dependendo da situação, os participantes da interação optam por diferentes 

estratégias de preservação da face que podem ser percebidas pela mudança de 

alinhamento (footing) na relação com o seu ouvinte-leitor, consigo mesmo e com os 

seus enunciados. Essas estratégias são utilizadas visando a resguardar a face do 

autor/locutor e não ferir a face do leitor/interlocutor.24 A essas estratégias Koch 

(2001) vai denominá-las como sociointeracionais e vai defini-las como 

 

 [...] estratégias sociocultuturalmente determinadas que visam a 
estabelecer, manter e levar a bom termo uma interação verbal. Entre 
elas, podem-se mencionar, além daquelas relativas à realização dos 
diversos tipos de atos de fala, as estratégias de preservação de face 
(„facework‟) e/ou de representação positiva do „self‟, que envolvem o 
uso das formas de atenuação, as estratégias de polidez, de 
negociação, de atribuição de causas aos mal entendidos, entre 
outras. (KOCH, 2001, p. 30, grifo da autora) 
 

As estratégias textuais, que evidentemente englobam também as 

interacionais e cognitivas, referem-se às escolhas textuais que os interlocutores 

realizam, para desempenharem diferentes funções, objetivando a produção de 

determinados sentidos. Entre essas estratégias textuais, a autora supracitada 

menciona as de organização da informação, de formulação, de referenciação e 

de balanceamento entre o explícito e o implícito. 

Para chegarmos a nossa definição de estratégia/marca, consideramos 

pertinente falarmos ainda de outro termo que muito se assemelha do sentido de 

estratégia adotado neste trabalho. Trata-se da noção de pistas de contextualização, 

apresentada por Gumperz (1982; 1998), referindo-se a qualquer traço/marca 

linguístico(a) que possa servir para presumir as intenções do falante. Segundo este 

autor, a interpretação de uma atividade verbal vai depender das implicaturas 

                                                 
24 Goofman desenvolveu a noção de estrutura de participação para indicar as diferentes 
formas pelas quais os participantes de uma interação podem relacionar-se um com o outro e 
com os seus enunciados. Embora seja um conceito utilizado para a interação oral (face a 
face), procura-se adaptá-lo à interação presente na escrita. Junto a tal noção, o autor 
desenvolve os conceitos de enquadre (frames) - refere-se à estrutura organizacional e ao 
esquema de participação social em que o discurso é processado, ou seja, a questão 
situacional - e de alinhamento (footing) desenvolvido pelo autor, já como um 
desdobramento do conceito de enquadre, no discurso, para representar a postura, a 
posição de um participante na sua relação com o outro, consigo próprio e com o discurso 
em construção. 
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realizadas a partir da superfície textual. Em outras palavras, as pistas de 

contextualização sinalizam as pressuposições (con)textuais. Elas – as pistas – 

podem aparecer sob diversas formas linguísticas. Essas formas dependem do 

repertório linguístico dos falantes. Tal repertório é histórico e socialmente 

determinado. A exemplo de Gofman, a teoria de Gumperz foi desenvolvida apenas 

em função dos falantes e ouvintes. No entanto, quando analisamos o nosso corpus, 

percebemos que os fenômenos observados na oralidade por esses autores são 

também observáveis na escrita, na relação escritor-leitor.  

Essa breve exposição sobre a noção de estratégia busca simplesmente nos 

conduzir àquela que será aqui adotada. A noção de estratégia (doravante, marca 

interativa) empregada neste trabalho tem por base principalmente a definição feita 

por Gumperz, para quem são pistas de contextualização os 

 

[...] traços presentes na estrutura de superfície dos textos através 
dos quais os falantes assinalam e os ouvintes interpretam qual é a 
atividade que está ocorrendo, como o conteúdo semântico deve ser 
entendido e como cada sentença se relaciona ao que precede ou 
segue. (GUMPERZ, 1982, p. 131) 

 

Neste estudo, a noção de marca interativa é empregada para designar 

quaisquer marcas, pistas, meios ou recursos utilizados pelos falantes/autores em 

seus textos para interagirem com os seus interlocutores/leitores. Compreendemos 

que essas marcas são motivadas pela imagem que o falante/autor tem de seu 

interlocutor/leitor, dependendo, portanto, do contexto de produção, das intenções e 

das experiências dos participantes da interação.  
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CAPÍTILO 03 

PRÁTICAS DE PRODUÇÃO TEXTUAL NA 

ESCOLA: DO ENGESSAMENTO DA AUTORIA À 

SUA POSSIBILIDADE DE EMERSÃO NO 

CONTEXTO DA SALA DE AULA 
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3 PRÁTICAS DE PRODUÇÃO TEXTUAL NA ESCOLA: DO 

ENGESSAMENTO DA AUTORIA À SUA POSSIBILIDADE DE EMERSÃO 

NO CONTEXTO DA SALA DE AULA 

 

 

O centro organizador de toda enunciação, de toda 
expressão, não é interior, mas exterior: está situado 
no meio social que envolve o indivíduo. Só o grito 
inarticulado de um animal procede do interior, do 
aparelho fisiológico do indivíduo isolado. É uma 
reação fisiológica pura e não ideologicamente 
marcada. Pelo contrário, a enunciação humana 
mais primitiva, ainda que realizada por um 
organismo individual, é, do ponto de vista do seu 
conteúdo, de sua significação, organizada fora do 
indivíduo pelas condições extra-orgânicas do meio 
social.25 

 

3.1 O que não é novo, mas se faz necessário dizer: considerações sobre o 

trabalho com o texto na escola 

 

 A tarefa de se formar produtores de textos proficientes, capazes de 

estabelecer uma interação através da escrita, em diferentes situações interativas, 

não nos parece ter sido facilmente desenvolvida pela escola. Os relatos de 

professores a que frequentemente temos acesso, por ocasião da nossa experiência 

em cursos de capacitação e de formação docente, sinalizam uma preocupação dos 

responsáveis por desempenhar tal tarefa em relação a como e o que fazer para 

formar produtores de textos competentes. Em outras palavras: como ensiná-los a 

escrever? E o que ensiná-los para que aprendam a escrever? 

 A essa preocupação dos professores de produção textual subjaz a existência 

da necessidade que a escola apresenta de fazer o aluno escrever. Há aqui o que 

podemos chamar de uma concepção tradicional: a escola tem a obrigação de 

mandar o aluno escrever. Todavia, contrapondo-se a essa ou, talvez, o mais 

adequado seria dizer, complementando-a, a preocupação dos professores também 

sinaliza para outra concepção: existe um processo de escrita subjacente a todo 

                                                 
25 BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. Tradução do francês: Michel Lahud e 
Yara Frateschi Vieira. 12.ed. São Paulo: Hucitec, 2006, p. 126. 
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texto, cujo entendimento é imprescindível para que se possa ensinar e aprender a 

produzi-lo, tarefas a serem desempenhadas também (e não somente) pela/na 

escola. 

 No campo dos estudos da linguagem, existem diversas pesquisas que 

apontam para a necessidade de se redimensionar o ensino da produção textual, 

considerando, sobretudo, o seu caráter interacional (MATÊNCIO, 1994; GERALDI, 

1997, 2000; KOCH E ELIAS, 2009; MARCUSCHI, 2008; LEAL, 2008; VAL 2009, 

dentre tantos outros). Da leitura desses trabalhos que partem de uma perspectiva 

mais interacionista, depreendemos que a reflexão em torno da produção textual não 

pode prescindir, em primeiro plano, da reflexão de que todo texto se configura num 

produto elaborado por um sujeito, numa determinada situação, a partir de condições 

diversas, na tentativa de estabelecer uma relação com outro(s) sujeito(s). 

 De acordo com Leal (2008, p. 54), ao se considerar a produção textual como 

processo, “uma pergunta fundamental emerge: para que se escreve?” Como uma 

das possibilidades de respostas, a autora aponta: “para ser lido e compreendido.” 

Nesse sentido, podemos dizer que o aluno, ao produzir o seu texto, espera uma 

resposta, o que nos remete ao princípio da responsividade apresentado por Bakhtin 

(2003): todo texto é uma resposta e suscita outras respostas. Todavia, destaca Leal 

(2008), o aluno não espera  

 

[...] um retorno qualquer, mas algo capaz de permitir uma dialogia, 
entendendo-a como um momento de produção de sentido, de dizeres 
e de trocas significativas. Assim, se logo nas primeiras 
aprendizagens o que o aluno obtém como resposta à sua produção 
se transforma em silêncio (atividades que se fecham na própria 
produção textual e são arquivadas em um caderno ou pasta escolar) 
ou obtém a marca de um visto (visto não significa lido, significa 
„vistoria‟, ver se fez) ou, ainda, uma nota ou um conceito, pode-se 
deduzir que esse sujeito aprendiz encontra-se destituído das reais 
possibilidades de interação. (LEAL, 2008, p. 55) 

 
 

 Os trabalhos dos estudiosos há pouco citados, que versam sobre a produção 

textual na escola, revelam que as práticas de sala de aula tendem a não considerar 

o princípio dialógico do texto do aluno, a responsividade por ele esperada, pois é 

comum nesse espaço o texto discente ser considerado como objeto de correção e 

não de leitura. Em sendo considerado apenas para a correção, o foco incide sobre o 

produto, a materialidade linguística. Diferentemente, se a intenção é se fazer uma 
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leitura, diversos fatores vão convergir para se empreender a compreensão. Uma 

questão central em tais estudos é a constatação de que, no contexto escolar, a 

escrita geralmente não é trabalhada como processo interativo, perdendo-se muito da 

sua dimensão social. O aluno parece estar ciente quanto ao fato de, na sala de aula, 

os textos serem produzidos para se aprender a escrever e quanto a quem seja o seu 

interlocutor em potencial: ele escreve num primeiro momento para que, num 

momento posterior, o professor proceda à correção e aponte os seus defeitos. Em 

alguns casos, há, nesse ambiente, “atividades em que existam finalidades sociais 

miméticas às praticadas fora da escola” (LEAL; MORAIS, 2006, p. 190), numa 

tentativa de aproximar o aluno da escrita que circula no meio social. 

 Contudo, é importante ressaltar, mesmo nas situações em que há essa 

tentativa de aproximação da esfera social, na sala de aula, os papéis dos 

interlocutores reais (professor e aluno) continuam bem demarcados, o que de certa 

forma anula o jogo das representações proposto pelo professor, a fim de que o aluno 

escreva a um interlocutor imaginário. (LEAL; MORAIS, 2006) Além disso, é relevante 

observar, fora do ambiente escolar, o texto chega a sua versão final após uma série 

de investimentos por parte do seu autor (escrita, leitura, avaliação, revisão, reescrita, 

releitura etc). Contrariamente, na escola, a avaliação de um texto é feita geralmente 

de forma definitiva sobre a sua primeira versão. Se a produção textual deve ser o 

“ponto de partida (e o ponto de chegada) de todo o processo de 

ensino/aprendizagem de língua” (GERALDI, 1997, p. 135), é imprescindível que se 

considere as sucessivas versões pelas quais passam um texto e que isso seja 

trabalhado com o aluno. 

 A proposição imediatamente posta no parágrafo anterior parece óbvia e é 

muito comum aos trabalhos produzidos na área da linguagem que se propõem a 

discutir a temática da produção textual. Por um instante, podemos pensar que, ao 

trazê-la para a nossa discussão, incorreríamos na mesmice, na repetição do 

discurso de outrem. Todavia, a sua retomada no nosso texto se deu pela realidade 

presenciada na constituição dos nossos dados. Se o autor (GERALDI, 1997),26 há 

mais de uma década, chamava a atenção para o objeto de ensino nas aulas de 

língua portuguesa, com base numa realidade já vivenciada em anos anteriores, e se 

                                                 
26  A primeira edição dessa obra data de 1991. 
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diversos outros o seguiram nesse alerta, que sentido apresenta, para este momento, 

a retomada da temática?  

 Tal retomada se deu em virtude de, ao observamos as aulas para a 

constituição do corpus da pesquisa ora apresentada nesta dissertação, nos dois 

momentos, constatamos que, embora algumas ações docentes tenham sido 

diferentes em 2008 nas aulas de produção textual, conforme mostraremos em 3.2, o 

foco continua sendo sobre o produto. (Ver 3.3) Não verificamos, em nenhuma das 

etapas, um trabalho processual, que considerasse o texto não apenas como ponto 

de partida e de chegada no ensino de língua portuguesa, mas, principalmente, que 

considerasse o trajeto percorrido pelos sujeitos durante todo esse caminhar, 

fundamental ao exercício das habilidades de autoria a serem desenvolvidas pelos 

alunos em sala de aula. Portanto, consideramos a discussão em torno da temática 

da produção textual ainda necessária, principalmente, quando dela emerge a 

discussão da autoria de textos produzidos por alunos em contexto de ensino. 

  

3.2 A pesquisa em dois atos: considerações sobre o trabalho com o texto nas 

escolas em 1998 e 2008 

 

Do ponto de vista metodológico e organizacional, visualizamos algumas 

diferenças nas atividades de produção de texto em sala de aula entre o primeiro e o 

segundo momento da pesquisa. Para efeito de descrição, categorizamos essas 

diferenças da seguinte forma: 

 

3.2.1 Encaminhamento   

 

 Um dos pontos que nos chamou atenção na comparação entre os dois 

momentos da pesquisa foi o encaminhamento da atividade de produção textual. 

Aqui, encontramos algumas diferenças. Em 1998, o trabalho para a escrita de texto 

era realizado num bloco de duas aulas semanais específicas para a disciplina 

denominada Redação. Durante a nossa observação naquele ano, o 

encaminhamento das atividades aconteceu sempre de uma das seguintes formas: a) 

a professora entrava na sala, escrevia o tema no quadro-negro e determinava o 

início da escrita pelos alunos; ou b) a professora entrava em sala, escrevia o tema 

no quadro-negro e iniciava uma discussão sobre o assunto. Em seguida, 
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determinava o início da escrita pelos alunos e, no final da aula, recolhia os textos 

para uma posterior correção. Enquanto estivemos pesquisando naquela escola, 

nunca presenciamos uma atividade de reformulação dos textos produzidos. Em 

2008, a produção de texto era trabalhada em consonância com as atividades das 

aulas da disciplina Língua Portuguesa. Não observamos em nenhuma aula a 

produção de texto sem discussão do tema. A professora, geralmente, destinava um 

bloco de duas aulas para o debate da temática, sem exigir de imediato a produção 

de texto, o que só ocorria nas aulas do dia seguinte. Nas séries pesquisadas em 

2008, observamos que houve dinâmicas27, discussões de temas propostos, leitura 

de textos diversos sobre as temáticas, levantamento de questões pela professora e 

alunos, exposição de slides. No final da aula em que os textos eram escritos, a 

professora os recolhia para posterior correção. Aqui, também não presenciamos 

nenhuma atividade de refacção textual.  

 

3.2.2 Recursos utilizados 

 

  Entre os dois momentos da pesquisa, houve diferenças também no que se 

refere aos recursos utilizados pelas professoras nas aulas de produção textual. Em 

1998, durante a observação, percebemos que, quando procediam a discussão sobre 

o tema a ser desenvolvido pelos alunos, as professoras recorriam somente à 

oralidade, geralmente de forma muito breve. Os alunos, na maioria das vezes, pouco 

participavam, ficando a condução do debate sob a responsabilidade das 

professoras. No segundo momento da pesquisa, em 2008, constatamos uma 

diversidade de recursos metodológicos e de gêneros textuais utilizados em sala pela 

professora. Também observamos que ela demonstra estar em consonância com as 

novas tecnologias e as utiliza no processo de interação com seus alunos. É comum 

nas suas aulas a utilização de textos de Blogs, de jornais, de revistas, de cordel. Na 

interação cotidiana com seus alunos, ela faz uso do MSN28 e do Orkut29, e traz essa 

realidade para a sala de aula, seja através de exemplos, seja como extensão da 

atividade escolar. 

                                                 
27 Nas duas turmas, a professora iniciou a discussão com uma dinâmica denominada de 
Tempestade de ideias, que consiste em uma sondagem do conhecimento prévio dos 
alunos sobre o tema. 
28 Ferramenta da internet para troca de mensagens on line. 
29 Site de relacionamentos na internet. 
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Em se tratando especificamente das aulas de língua portuguesa cujos textos 

foram coletados na segunda fase da pesquisa, a professora trouxe para discussão, 

na turma de 7º ano, a capa da revista Veja30 (anexo E), alguns slides contendo 

textos com reflexões sobre o tema (anexo F), música instrumental a ser ouvida 

durante a apresentação dos slides. Na turma de 8º ano, ela utilizou um artigo de 

opinião de sua autoria, publicado em um jornal local e em seu Blog31, a capa e a 

reportagem especial da revista Veja32 (anexo G). Todos esses recursos foram 

trazidos para colaborarem com a discussão sobre o tema abordado. Diferentemente 

das turmas de 1998, cujos alunos ficavam a maior parte do tempo passivos ao 

debate, as de 2008 participavam da discussão, opinando, perguntando, provocando, 

citando exemplos.  

 

3.2.3 Organização da sala de aula 

 

 Nas aulas observadas em 1998, nas duas turmas, as professoras 

costumavam manter a sala organizada em filas e, durante a produção textual, elas 

permaneciam sentadas diante dos alunos, sem fazer qualquer intervenção sobre o 

que estava sendo por eles escrito. Durante o período de observação, nunca 

aconteceu uma aula fora desse espaço/padrão. Em 2008, apesar de, na maioria das 

aulas de Língua Portuguesa, a sala permanecer em filas, no momento dos debates, 

a professora costumava organizar a sala em círculo. Enquanto os alunos produziam 

os textos, Carmem circulava pela sala e interagia com eles, os quais tinham o hábito 

de pedirem para que ela lesse trechos dos seus textos e opinasse sobre eles. A 

professora o fazia prontamente, apresentava questionamentos, propunha mudanças 

e recomendava-lhes a continuidade da escrita. 

 Nas aulas específicas cujos textos foram coletados para esta análise, a 

atividade de produção textual aconteceu da seguinte forma:  

a) na primeira fase da pesquisa, os alunos permaneceram em sala, organizada em 

filas, e as professoras, após discutirem sobre o assunto, encaminharam a 

                                                 
30 Obama, a resposta. Veja. São Paulo, ano 45, nº 46, 12 nov 2008. Edição Epecial. 
31 Em respeito à privacidade da professora colaboradora da nossa pesquisa, esse texto não 
fará parte dos anexos, uma vez que, por ser de acesso público, facilmente se chegaria à 
identidade de sua autora. 
32 A luta de Fábio. Veja. São Paulo, ano 41, nº 46, 19 nov 2008. Edição 2087 
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atividade e não interferiram no texto dos alunos nem mesmo quando foram 

solicitadas a fazê-lo; 

b)  na segunda fase da pesquisa, no 7º ano, a professora levou os alunos à sala de 

multimídia que funcionava num auditório com cadeiras específicas e 

posicionadas de forma declinada, para facilitar a visualização. Nessa sala, 

aconteceu exposição de slides em datashow, audição de música, leitura de 

alguns trechos de uma reportagem e o debate. Após essa etapa, os alunos foram 

levados à biblioteca da escola onde aconteceu a produção textual. Para tanto, 

eles se reuniram em pequenos grupos em torno das mesas disponibilizadas para 

estudos. Ao mesmo tempo em que produziam os textos, conversavam entre si e 

não eram impedidos de pesquisarem sobre o assunto nos materiais disponíveis 

na biblioteca. Apesar disso, apenas uma aluna o fez. No 8º ano, a turma estava 

organizada em filas durante o debate e produção do texto. Enquanto os alunos 

escreviam, a professora circulava entre as filas e era o tempo todo solicitada por 

eles para a leitura dos seus textos em andamento. Ela não se negou a fazê-lo, 

apresentando alguns questionamentos sobre o que lia.  

 

3.3 As implicações do discurso33 do professor no texto do aluno 

 

Nas mais variadas situações em que usamos a linguagem, o objetivo é 

sempre o mesmo: a interação. Portanto, em todas as circunstâncias em que se fala 

ou se escreve, há sempre a figura de um interlocutor. Este pode ser real ou 

imaginário, individual ou coletivo, pode está próximo ou distante. Ele existe até 

mesmo no monólogo. Na interação oral, os interlocutores trocam de papéis à medida 

que os turnos se alternam, uma vez que estão ativamente participando do processo 

(questionando, argumentando, explicando etc.). Embora na escrita isso não seja 

possível, pois os interlocutores não se encontram in loco, consiste um equívoco 

acreditar ser, nesta modalidade, o interlocutor passivo e neutro em relação ao 

discurso e às estratégias discursivas utilizadas pelo locutor. Ao contrário, ele 

interfere e condiciona, indiretamente, a sua postura. 

                                                 
33 A opção pelo emprego das expressões Texto e Discurso terá aqui a finalidade apenas de 
referir-se ao texto oral (discurso do professor) e ao texto escrito (texto do aluno). Não 
pretendemos com isso entrar na discussão já existente nas ciências da linguagem em torno 
da distinção ou da convergência desses termos. (A esse respeito, ver GUIMARÃES, 2009, 
p. 125-146) 
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Sabendo que a linguagem já não é mais concebida como a “exata” expressão 

do pensamento nem é usada somente para veicular informação, mas sim, como 

lugar de interação, torna-se intrigante, quando nos propomos a investigar as 

questões da linguagem, o fato de alguns trabalhos sobre produção textual 

(principalmente, os livros e manuais didáticos utilizados pelos próprios alunos) não 

se aprofundarem na temática da interlocução. Dessa forma, a produção textual na 

escola nem sempre é tratada como uma atividade discursiva. Algumas vezes, 

quando a questão da interlocução é abordada, é comum a ausência de um 

interlocutor específico para os textos produzidos pelos alunos na escola ser 

apontada como uma das dificuldades enfrentadas por eles no momento da produção 

textual. No nosso trabalho, as análises nos encaminharam para uma direção 

contrária: parece-nos que não é a ausência, mas sim a presença de um interlocutor 

com valor bem definido (o professor) que pode dificultar a escrita do aluno. 

Os papéis do professor e do aluno são bem delimitados e estabelecem as 

relações no contexto escolar. O aluno é levado a escrever dentro de padrões 

previamente estipulados e, o que parece preocupante, com a certeza de que seu 

texto será avaliado, julgado. Evidentemente, o “réu” não vai a julgamento pelas 

qualidades, mas, sobretudo, pelos “delitos”. Além disso, diferentemente dos 

tribunais, o “júri escolar” é geralmente composto por uma só pessoa – o professor – 

que também desempenhará a função de promotor e juiz: cabe a ele apontar os 

defeitos e atribuir o veredicto (a nota). Ao aluno se destina o papel do advogado: 

ciente das relações estabelecidas no espaço escolar e do seu leitor, para defender o 

“réu” (o texto), o aluno o faz (escreve) a partir do que acredita que o professor (júri) 

gostará, para, então, ser recompensado com o veredicto (a nota).  

Acreditamos que, por trás dessa imagem que o aluno tem do professor, pode 

estar materializada a imagem da escola. O professor passa a representar a 

instituição e todas as relações que dela são próprias: a autoridade, o que detém o 

conhecimento, o superior, o culto, aquele que vai dizer o que deve ser feito. A escola 

(o professor) é o principal – na maioria das vezes, o único – interlocutor do aluno na 

produção textual, portanto, figura determinante do seu texto.  

Nesse sentido, estamos mais uma vez recorrendo ao dialogismo bakhtiniano 

para respaldar a nossa leitura sobre a produção textual do aluno. Conforme observa 

Faraco (2009, p. 70), Bakhtin, ao apresentar os conceitos de forças centrípetas e 

forças centrífugas, sinaliza “para a existência de jogos de poder entre as vozes que 
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circulam socialmente.” Assim sendo, a circulação das vozes na sociedade não é 

indiferente à relação de poder existente entre os membros dessa sociedade, o que 

lhe atribui uma dimensão política. Como nos lembra Fiorin (2006, p. 173), “não se diz 

o que se quer, quando se quer, como se quer.”  

À guisa de exemplos, passaremos a partir de agora à leitura do corpus desta 

pesquisa. Conforme descrevemos em 3.2, ao realizarmos, no ano de 1998, as 

nossas primeiras observações em sala de aula, identificamos a existência de dois 

procedimentos frequentes nas atividades pedagógicas de produção de textos: o 

professor provocava uma discussão do tema a ser desenvolvido ou simplesmente 

apresentava-o à turma sem estimular qualquer debate antes do início da escrita do 

texto pelos alunos. Em 2008, a produção de texto sem uma discussão prévia não 

aconteceu em nenhuma das turmas pesquisadas, tendo sido, portanto, apenas o 

primeiro procedimento comum aos dois momentos. Embora seja desejável que se 

faça uma exposição sobre o assunto, objetivando subsidiar o aluno para a escritura 

do seu texto, observamos que, quando havia essa discussão prévia, os alunos 

apresentavam uma tendência a repetir nas suas produções termos presentes no 

discurso do professor. Como consequência, verificamos certa semelhança, certa 

coincidência entre os textos discentes.  

Diante dessa constatação, sentimos a necessidade de investigar qual a 

relação estabelecida entre o discurso do professor e a produção escrita do seu 

aluno. Durante as análises, percebemos que não havia diferenças importantes, para 

o nosso trabalho, entre as séries, ou seja, não foi constatado que há maior 

interferência desse discurso em textos de alunos na série X ou Y. Portanto, não 

achamos relevante considerar esse critério. Nesta pesquisa, o nosso olhar esteve 

centrado nos TCD produzidos em dois momentos: 1998 e 2008. Ao analisá-los, 

visualizamos claramente a interferência do discurso do professor na produção 

textual dos alunos. Notamos que tais textos são produzidos a partir das questões e 

observações apresentadas pelo professor, no momento da discussão.  
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TCD A – 6ª SÉRIE 34 - 1998 

 

Começaremos mostrando um fato ocorrido na TCD A. Ao encaminhar a 

atividade de produção textual, no final da discussão sobre o tema proposto, A Profa. 

Ana fez a seguinte orientação:  

 

DISCURSO DO PROFESSOR 

 
Exemplo 01 

 
100 

 
P: 

 
Bem (+) vocês agora vão fazer (+) 

101  uma redação (+) certo? (+++) 
102  uma redação falando sobre (+) 
103  o que VOCÊS SABEM sobre (+) 
104  os sem-terras e expressando (++) 
105  a SUA OPINIÃO sobre eles (+) né? 
106  vocês vão dar a sua opinião (+) 

 
(FT1/DPA/1998) 

 

Durante as análises dos textos produzidos na referida turma, verificamos a 

predominância de uma mesma estrutura: os alunos começavam definindo os sem-

terras e, em seguida, evidenciavam a sua opinião, conforme demonstrado no 

Quadro 02, a seguir.  

 

 
 
 
 
TURMA 

FORMAS DE ESTRUTURAÇÃO DO TEXTO  
 
 
 
TOTAL  

Introduz 
com a 

sequência: 
definição + 

opinião 
explícita 

Apresenta 
definição e 

opinião 
explícita de 
forma não 
sequencial 

Apresenta 
apenas a 
definição 

Apresenta 
apenas a 
opinião 
explícita 

Não 
apresenta 
definição 

nem opinião 
explícita 

TT35 % TT % TT % TT % TT % 

TCD A 12 40 8 26,66 6 20 3 10 1 3,33 30 

QUADRO 02: Formas de estruturação dos textos – TCD A 

 

Por meio da análise dos dados representados no quadro acima, observamos 

que a maioria dos textos (40%, de um total de 30) apresentou a sequência estrutural 

definição + opinião explícita (ver exemplos 2 e 3, abaixo). Outros 26,66% também 

apresentaram definição e explicitaram opinião, no entanto, não obedeceram 

exatamente a essa ordem (exemplo 4). Apenas 3,33 % não apresentaram definição 

                                                 
34 Atualmente, corresponde ao 7º ano. 
35 TT: Total de textos. 
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nem opinião explícita. Ao recuperarmos o contexto de produção, identificamos que 

esses elementos estruturais presentes na maioria absoluta dos textos coincide com 

a orientação dada pela Profa. Ana: produzir um texto dizendo o que sabem sobre os 

sem-terras e dando a sua opinião. Ao fazê-lo nessa ordem, o aluno pode ter a 

intenção de mostrar para o seu leitor que esteve atento (e fiel) à sua orientação. 

 

TEXTO DO ALUNO 

 
Exemplo 02 

Os sem-terra 
 

Como todo mundo já sabe, os sem-terra são pessoas que não tem terra, ou 
terreno para morar, para residir e invadem fazendas para construir e morar numa casa 
própria. Eu acho que os sem-terra não são vagabundos mais estão atrás de um direito 
que eles têm de morar em uma casa assim como todos nós. 

Eles são agricultores que trabalham e lutam por um pedaço de chão. Eu acho que 
os sem terra são pessoas boas que gostam de trabalhar, são pessoas pobres e honestas. 
É isso que eu acho. 

 (S. F., af) 
 
 

Exemplo 03 
 

Os Sem Terras 
 

Os Sem Terras é um movimento que briga por terras, terras que não são 
aproveitadas pelos seus donos Fazendeiros, e ainda por causa dessas terras, os Sem 
Terras também entram em muitos conflitos com políciais e sai muitas mortes com isso. 

Por uma parte eu concordo com os Sem Terras por que eles querem aproveitar 
as terras, mas por outra parte não concordo, eles não podem sair por aí invadindo 
terras, fazendas. 

Se isso continuar onde vai acabar tudo isso, em muitas mortes é claro. Era bom 
que o governo fizesse uma lei onde quem não aproveitasse iria perde-las para os Sem 
Terras. Aí acabaria os comflitos com os políciais e.... 

(I., am) 
 
 

Exemplo 04 
 

Os sem-terra 
 

Pra mim os sem-terra e como qualquer um outro grupo, só que, sem 
condições de ter uma terra para plantar ou uma casa para morar, apesar de ter 
muitos filhos, eles só vivem viajando a procura de novas terras para invadirem. 

Antes deles serem sem-terra, eles eram homens que trabalhavam em 
grandes fazendas, citios, etc... devido o surgimento das maquinas, os empregados 
iam sendo despedidos. 

Eles, ao invez de ter procurado estudar na infancia para ser alguem na vida, eram 
obrigados pelos pais a trabalhar des di pequenos, porquê seus pais já eram velhos e não 
podiam mais trabalhar. 

(J., am) 
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É comum as palavras e frases ditas pela professora serem reproduzidas nos 

textos dos alunos, como por exemplo, a Profa. Ana mencionou a sigla MST - 

Movimento dos sem-terras - (exemplo 05). Nessa turma, 70% dos alunos (de um 

total de 30) mencionaram essa sigla em seus textos (exemplos 06 e 07) enquanto na 

TCD B, cuja professora não fez referência à mesma, nenhum aluno a citou. 

 

DISCURSO DO PROFESSOR TEXTO DO ALUNO 

 
Exemplo 05 

 
Exemplo 06 

 
 

 
[...] 

 
Os sem terra 

 
Os sem terra são pessoas que não 

possuem emprego e não tem terra firme 
para morar e fazer suas plantações. 

Esse pessoal, realizaram um 
movimento que deram o nome de M.S.T.  
(Movimento sem terra). 

Esse movimento começou a invadir as 
fazendas querendo colocar os seus donos 
para fora ou até mesmo prendelos. 

Eu não tenho nenhum motivo para ser 
contra os sem terra, pelo contrário, eu sou a 
favor. Os sem terra só querem um lugar 
para morar, porque eles já estão cansados 
de ficarem vagando pelo mundo, sem ter 
onde dormir, sem ganhar o dinheiro para 
comprar o pão de cada dia. 

Muitos policiais que prendem os sem 
terra, no final eles acabam matando eles, 
uma coisa triste nesse mundo. 

 (M.L.A.V, am) 
 
 

Exemplo 07  
Os Sem-terra 

 
Os sem-terras são pessoas que não 

tem casa, não tem dinheiro, que só vivem 
explorando terras. 

Os sem-terras são Fazendeiros que 
perderam suas fazendas, que o banco 
tomou a sua fazenda ou que tomou o seu 
dinheiro. 

O M.S.T. ou movimento sem-terra 
tem os seus limites, os sem-terras são 
pessoas boas, ou seja, são pessoas que 
estam lutando pelos os seus direitos, os 
sem-terras estam tentando ganhar suas 
fazendas. 

(G.P., am) 

63 olha gente (+) o movimento dos sem-
terra 

64 que é o MST 

65 foi organizado pelos sem-terra (++) 

66 criado por eles (+)  

67 para dar força as reivindicações 
deles, né?  

 [...] 

  
 
(FT1/DPA/1998) 
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O fenômeno observado nos exemplos acima vem colaborar com o nosso 

entendimento de que o aluno escreve para um interlocutor determinado – o 

professor – e tem uma imagem formada desse interlocutor, a partir das relações com 

ele estabelecidas. Como a própria instituição escolar tem conferido, o professor, no 

ambiente de sala de aula, é tradicionalmente visto como aquele que detém o 

conhecimento. Ao conceber essa imagem, o aluno passa a acreditar que no discurso 

do professor está o conhecimento do qual precisa para um bom desempenho, 

especialmente, na escola36. Assim, todas as informações ditas pelo professor podem 

ser consideradas muito importantes e, no caso da produção de texto pelo aluno, 

devem aparecer como uma demonstração de que ele também está partilhando esse 

conhecimento. Quando isso não acontece, é preciso apresentar uma justificativa 

para o interlocutor. É assim que vão surgindo, no texto do aluno, algumas marcas 

por ele deixadas com a intenção de que sejam lidas pelo professor. Nesta pesquisa, 

além da identificação dessas marcas, buscaremos compreender as suas funções na 

construção do sentido do texto. É sobre esse assunto que versará o subtópico 3.4 

desta dissertação. 

Todavia, nem sempre o professor se mostra sensível a essas marcas. 

Durante a nossa pesquisa, por exemplo, em nenhum momento, presenciamos 

atitudes das professoras Ana, Beatriz e Carmem que revelassem a sua leitura sobre 

essas marcas e, consequentemente, que demonstrassem a sua preocupação com a 

dimensão interacional do texto. Muitas vezes, o que compreendemos aqui como 

marca interativa, pode ser visto pelo professor como um defeito, um problema 

decorrente da falta de conhecimento do aluno sobre a estrutura textual, leia-se, o 

texto simplesmente visto como um produto da atividade realizada em sala de aula. A 

esse respeito, relataremos um episódio que ocorreu na TCD A. 

Conforme mencionamos no Capítulo 01, todos os textos constituintes do 

corpus da nossa pesquisa foram coletados em situação de ensino, sem que as 

professoras fizessem nenhuma alteração nos mesmos. Constitui-se em exigência 

nossa, pois gostaríamos de ter acesso ao texto tal como foi produzido pelo aluno. De 

                                                 
36 Essa “crença” no discurso do professor continua nos níveis superiores de ensino. Nos 
cursos universitários, não é raro o professor deparar-se com o pedido de um aluno para 
gravar o seu discurso, apresentando o argumento de que, depois, não se lembrará das 
observações feitas durante as aulas. Mesmo estando de posse do texto-base para 
discussão, aqueles que estão no nível “superior” da educação ainda precisa ancorar-se no 
discurso do professor. 
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alguma forma, essa nossa exigência, embora previamente negociada, incomodava 

as professoras Ana e Beatriz (1998). Quando recolhíamos os textos dos alunos, elas 

sempre pediam para, em nossa presença, dar “uma olhadinha” e, como não podiam 

“corrigi-los”, comentavam conosco sobre o que encontravam, como se quisessem 

nos mostrar que, se eles (os alunos) não sabiam, o desconhecimento não existia por 

parte delas, porque as professoras conheciam as qualidades de um texto bem 

elaborado. Numa dessas conversas, a Profa. Ana nos apontou um problema no 

texto de um aluno que nos chamou a atenção. Tratava-se do “fenômeno” da 

fragmentação textual. (Ver exemplo 08, a seguir)  

Retomando o dito na Introdução, quando falamos em escrita, seja em aulas 

da graduação, seja em cursos de capacitação para professores, seja nas escolas, 

parece haver um consenso entre os professores no tocante à grande dificuldade que 

os alunos têm em produzirem os seus textos. Os defeitos apontados são quase 

sempre os mesmos: os alunos não escrevem com clareza, objetividade, concisão, 

ou seja, de acordo com as principais características apontadas incansavelmente ao 

longo dos anos pelos manuais de redação. Todavia, nem sempre sabemos o que 

essas características realmente significam; afinal, não se trata de conceitos 

definidores por si mesmo. Outros fatores como para quem, onde e quando se 

escreve vão determinar essas qualidades e definir o como se escreve: um texto 

pode ser claro para um determinado leitor cujo conhecimento de mundo permitiu-lhe 

fazer as inferências e filiações necessárias para sua compreensão e, ao mesmo 

tempo, pode parecer inteligível para outro. (MATENCIO, 1994; GERALDI, 2000; 

ANTUNES, 2003) 

 Dentre os defeitos encontrados nas produções dos alunos quase sempre 

apontados por professores, está a fragmentação textual. Em termos de análise 

sentencial, a fragmentação corresponde a quebras sintáticas que deixam incompleta 

a frase. Na relação interfrástica, tem sido caracterizada por orações sucessivas, sem 

conectivos ou ligadas por conjunções coordenadas. De um ponto de vista mais 

discursivo, a fragmentação equivale a suspensões tópicas ou a ausência de 

coesividade e coerência entre as unidades textuais. Foi nessa última concepção que 

se baseou a Profa. Ana, ao fazer o comentário sobre o texto do aluno (exemplo 08). 

No entanto, o que ela apontou como um problema de fragmentação textual, nós o 

compreendemos como uma marca interativa, que pode ser decorrente da 

representatividade que o discurso do professor exerce sobre o texto do aluno. Para 
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exemplificar esse nosso entendimento, recorreremos mais uma vez ao exemplo 05, 

com o intuito de compará-lo ao exemplo 08: 

 

DISCURSO DO PROFESSOR TEXTO DO ALUNO 

 
Exemplo 05 

 
Exemplo 08 

 
 

 
[...] 

 
Os sem-terra 

 

 Os sem-terra são agricultores que 
ficaram devendo ao governo e o governo 
tomou as terras dos agricultores que vivem 
dos produtos plantados na terra então os 
sem-terra foram se estalar em fazendas 
abandonadas e os donos das fazendas ou 
terrenos mandaram os piões espusar os 
sem-terras então os sem-terras ficaram 
revoltados ouve muitos conflitos com a 
polícia e morreram muitos deles e todo 
tempo estão se estalando em outras 
fazendas e outros terrenos. E a sigla dos 
sem-terra é o M.S.T. que significa 
(“Movimento Sem-terra”). 

 (D.R., am ) 

63 olha gente (+) o movimento dos sem-
terra 

64 que é o MST 

65 foi organizado pelos sem-terra (++) 

66 criado por eles (+)  

67 para dar força as reivindicações 
deles, né?  

 [...] 

  
 
(FT1/DPA/1998) 

 

 

A expressão em negrito, no exemplo 08, foi apontada pela Profa. Ana como 

um caso de fragmentação, pois o aluno lança um tópico sem correlacioná-lo aos 

demais. Podemos observar que o produtor já havia concluído o seu texto. O período 

final, embora ligado pela conjunção aditiva “e”, não acrescenta nenhuma informação 

à ideia trabalhada no anterior. Além disso, não há o desenvolvimento do tópico ali 

apresentado. Portanto, a última informação aparece fragmentada. Porém, 

observamos que ela está presente no discurso do professor e, como vimos pela 

leitura dos dados, tal fato é significativo para o aluno, pois se a autoridade em sala 

de aula abordou a questão, isso representa algo muito importante, devendo, 

portanto, constar em seu texto. É como se, ao concluí-lo, o aluno tomasse 

consciência de que algo importante deixou de ser dito. Então, “para não dizer que 

não falou de flores”, ele lança a informação. 
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TCD B – 7ª SÉRIE37 – 1998 

 

Na TCD B, em que a professora começa a discussão com a pergunta O que 

são os sem-terra? (exemplo 09), todos os alunos (em um total de 20) iniciaram os 

seus textos respondendo a essa pergunta (exemplos 10). 

 

DISCURSO DO PROFESSOR TEXTO DO ALUNO 

 
Exemplo 09 

 
Exemplo 10 

  
CSC: 

 
Professora e pesquisadora entram 
ao mesmo tempo em sala. A Profa. 
Beatriz solicita que os alunos façam 
um círculo. Enquanto isso, ela 
escreve no quadro-negro o 
cabeçalho, com informações a 
serem preenchidas por eles: NOME, 
IDADE, SÉRIE, SEXO. A 
pesquisadora senta ao derredor. 
Feitos os cumprimentos iniciais, 
Beatriz anuncia a atividade do dia  

 
Os Sem Terra 

 
São pessoa desempregadas e sem 

moradia que invadem terras 
improdutivas para sobreviverem, muitas 
delas tem moradia e emprego e estão 
juntando-se a eles para apoia-los, por que 
existem várias terras improdutivas que não 
servem para nada, em minha sugestão é 
que o governo compre essas terras e dê 
um lote para cada família e pegue outras e 
faça um plântil para emprega-los cada um 
ganhando um salário mínimo ao mês, 
sendo que estas frutas e verduras e 
cereais sejam vendidos e com isso faça 
que eles ganhem seu salário. 

 
 (P.P.P.C., am) 

1 P: vamos fazer a redação (+++) 

2  que qui é/ 

3  o que são os sem-terras? (+++)  

  [...] 

  
(FT2/DPB/1998)  

 

 

Desde o início, a sequência dos textos dos alunos corresponde à sequência 

do discurso do professor. É como se cada parágrafo correspondesse a uma 

pergunta feita pelo professor durante a exposição do tema. Existe uma espécie de 

diálogo aluno/professor, em que este determina (in)diretamente o que aquele vai 

falar. Essa é uma característica da conversação (fala), no entanto, como observado 

em nosso corpus, também presente na escrita. Além dos exemplos de 09 e 10, já 

mencionados, vamos encontrá-la nos exemplos 11 e 12, a seguir. 

 

 

 

                                                 
37

 Atualmente, corresponde ao 8º ano. 
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DISCURSO DO PROFESSOR TEXTO DO ALUNO 

 
Exemplo 11 

 
Exemplo 12 

 
 

 
[...] 

 
Os Sem-terras 

 
Os sem-terras invadem fazendas, 

não por diverção, sim por necessidade, 
eles eram pequenos fazendeiros, mas 
alguns ficaram devendo ao governo ou ao 
Banco e tomaram as fazendas tomaram 
tudo o que eles tinham. 

Eles ivadem fazenda que não produz, e 
eles invadem com o interesse de produzir, 
mas os fazendeiros ignora e manda os seus 
capangas matarem ou ispulsarem. 

Quando os fazendeiros ispulsam os 
sem-terras eles bloqueiam as BR e fica o 
congestionamento, mas a policia e chamada 
imediatamente e começa o conflito, entre a 
policia e os sem-terras. 

 
 ( M.C., af) 

82 eles procuram (+) né? 

83 terras como vocês já disseram (+) 

84 eles invadem terras (+) mas (+) pra 
quê? (++) 

85 é pra se divertir? Não (++) 

  
(FT2/DPB/1998)  

 

 

Segundo Marcuschi (1991, p.34-35), “a conversação consiste numa série de 

turnos alternados que compõem sequências em movimentos coordenados e 

cooperativos.” Dá-se o nome a essas sequências de pares adjacentes. “Par 

adjacente (ou conversacional) é uma sequência de dois turnos que coocorrem e 

servem para organização local da conversação.” Dentre os exemplos de pares 

adjacentes, podemos citar a pergunta-resposta, cumprimento-cumprimento, ordem-

execução, entre outros. 

Embora a noção de par adjacente seja considerada para a fala, podemos 

perceber que o aluno e o professor, ainda que não estejam em posições adjacentes, 

acabam formando esse par (pergunta-resposta). É possível sentirmos aqui um 

pouco do que representa o discurso do professor para a produção escrita do seu 

aluno: o seu poder de interferência chega a obter o contato do tipo pergunta-

resposta entre os interlocutores (que acontece, normalmente, quando esses se 

encontram em posições adjacentes), mesmo que esse contanto não seja imediato, 

ou seja, em um momento posterior à exposição do tema pelo professor, o aluno 

parece escrever com o compromisso de responder às questões levantadas por seu 

interlocutor.  
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Convém aqui destacar que essa noção de diálogo apresentada por 

Marcuschi, e compartilhada pelos que fazem a Análise da Conversação, difere da 

noção de diálogo de Bakhtin, que nós abordamos no Capítulo 02. O diálogo para o 

autor russo é empregado no sentido amplo para designar as complexas relações 

dialógicas, constitutivas da linguagem e do ser humano (BAKHTIN, 2003). O diálogo 

representa “a grande metáfora que dará arremate às reflexões do Círculo sobre a 

linguagem e sobre a criação ideológica em sua totalidade” (FARACO, 2009, p. 73), 

no sentido de que ele implica a noção de responsividade: todo ato de linguagem se 

realiza responsivamente assim como as réplicas de um diálogo face a face. Em 

outras palavras: todo ato de linguagem é uma resposta e uma condição para outra 

resposta. No caso ora analisado, compreendemos que o aluno entende o seu texto 

como uma resposta ao discurso do professor e tem ciência quanto à possibilidade de 

resposta que ele suscitará (a avaliação). Convém destacar ainda que, mesmo o 

diálogo no sentido restrito (interação face a face), acontece dentro de uma dinâmica 

maior no quadro das interações sociais, sendo, portanto, marcado pelas 

condições/valorações do grupo social ao qual pertencem os seus interlocutores.  

Continuando as análises, vamos constatar que as semelhanças entre o 

discurso do professor e o texto escrito do aluno não se limitam apenas à sequência 

direta pergunta e resposta. Seja pelas escolhas lexicais, seja pela estrutura das 

frases, seja pela paráfrase, o discurso do professor se configura no texto do aluno, 

conforme veremos nos exemplos 13 e 14. 

 

DISCURSO DO PROFESSOR TEXTO DO ALUNO 

 
Exemplo 13 

 
Exemplo 14 

 [...] Os sem terras 
 

Os sem terras são pessoas que não tem 
suas proprias terras para produzir para seu 
proprio consumo e com isso invadem terras 
de pessoas que nem vende para outras 
pessoas fazer casas nem dão a quem 
precisa então eles invade. Isso eu acho uma 
coisa muito errada porque o governo deveria 
comprar terras e abrigar essas pessoas para 
que elas não fiquem debaixo de viadutos nas 
causadas crianças pedindo esmolas: que elas 
tenha suas proprias terras para plantar e comer 
sem que ninguém o espulse nem que ela tenha 
que ficar se mudando de um lugar para outro. 

(F.F.S.M., af)  

54 o que são os sem-terras? 

55 são aquelas pessoas que invadem as 
terras (+) 

56 pra produzir (+) né? (+++) 

57 invadem aquelas terras(+) 
improdutivas (+) 

58 qui muitos latifundiários tem (++) 

59 nem divide nem doa (+) 

60 e fica lá inútil (+ 16) 

61 e nem vende 

 [...] 

  
 
(FT2/DPB/1998) 
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  Nos exemplos acima, podemos observar através dos trechos grifados que o 

aluno retoma em seu texto o que foi dito pelo professor. Há aqui por parte do 

produtor “a confiança na palavra do outro, a aceitação reverente (a palavra 

autoritária)” à palavra do professor, o que leva à sobreposição “da voz sobre a voz, 

intensificação pela fusão (mas não identificação).” (BAKHTIN, 2003, p. 327) Ou seja: 

aqui, a voz do aluno se funde com a do professor, como sinal de concordância, de 

confiança à sua palavra. No entanto, o fato de sobrepor a voz do professor sobre a 

sua não implica sua identificação com aquele (ver exemplo 20, mais adiante, 

ocorrido na TCD C), mas sim numa posição valorativa que o aluno assume diante 

dos papéis sociais que desempenham (aluno e professor), sobretudo, no ambiente 

escolar. O discurso do professor, ao ser retomado pelo aluno em seu texto, jamais 

será idêntico àquele enunciado no momento da discussão, pois a retomada implica 

outro acontecimento, outro texto. 

Também despertou-nos curiosidade mais um fato ainda nessa mesma turma. 

A Profa. Beatriz, enquanto conduzia a discussão, perguntou se “é certo” o que fazem 

os sem-terras (exemplo 15). Nessa turma, 50% dos alunos (de um total de 20) 

responderam a essa pergunta. Desses, apenas um aluno diz achar “errado”; os 

outros respondem que “não é certo” (exemplos 16 e 17):  
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DISCURSO DO PROFESSOR TEXTO DO ALUNO 

 
Exemplo 15 

 
Exemplo 16 

 [...] Os sem terras 
 

São pessoas que não possuem lugar 
nem casa adequada para morar e que no 
entanto envadem as terras dos que tem 
sobrando. 

Na minha opinião não é certo 
envadir, mas as vezes é ate bom que eles 
envadam as terras de quem não liga que é 
pra eles abrirem os olhos e que enquanto 
eles tem terras sobrando, há gente por aí 
sem lugar nem casa pra morar. 

 (R.R.S, af) 
 
Exemplo 17 

 Os sem terras 
 

Os sem terras são pessoas que não 
tem terra para plantar e fazer moradias. Eles 
invadem terras que tem proprietário, mas são 
terras improdutivas. 

As invasões das terras improdutivas 
causam conflitos, como o de Eldorado dos 
Carajás, no sul do Pará. 

Para acabar com essas invasões, o 
governo devia fazer a reforma agrária, que 
nada mais é que a divisão das terras 
improdutivas. 

Para mim os sem terras tem o direito 
de invadir as terras que não produzem, mas 
as vezes acaba em conflito e isso não é 
certo. O governo devia ser mais rápido para 
fazer a reforma agrária, porque assim os sem 
terras deixariam de existir, mas o Incra está 
muito vagaroso e a cada vez mais o número 
de sem terras aumenta 

 (F.D.M., am)  

37 Eribaldo disse que os sem-terras são 
aquelas pessoas qui não tem terra 
(++) 

38 qui faz o quê? (++) 

39 eles pegam essas terras dos outros 
(++) 

 [...] 

43 aí isso é certo? 

 [...] 

  
 
(FT2/DPB/1998) 

 

 

Visto de forma descontextualizada, esse dado poderia parecer sem muita 

relevância para a nossa pesquisa. No entanto, como estávamos no contexto de 

produção do enunciado pela professora, contamos com mais uma informação cuja 

simples transcrição de sua fala é incapaz de revelar: no momento em que formula a 

pergunta, a professora expressa-se facialmente com um ar de reprovação à atitude 

dos sem-terras. Assim, os alunos, sensíveis a esse gesto da professora e, ainda 
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mais, ao papel que ela representa em sala de aula, parecem inferir que, nas suas 

respostas, deve estar contida “a palavra-chave” da pergunta formulada.  

Entendemos que, no contexto de produção dos nossos dados, a expressão 

“não é certo” tem valor semântico diferente de “é errado”. Embora respondam 

negativamente a mesma pergunta, dizer “é errado” pode representar uma resposta 

diferente da que a professora espera enquanto dizer “não é certo” atesta uma 

fidelidade do aluno às ideias da sua interlocutora, ficando livre, portanto, de sua 

provável reprovação. 

 

TCD C – 7º ANO – 2008 

 

Apesar de termos constatado algumas diferenças quanto ao encaminhamento 

das atividades de produção textual em 2008, os resultados das análises dos dados 

constituídos nesse ano muito se assemelham àqueles obtidos com a leitura dos 

dados de 1998. A exemplo do que ocorre na TCD A, na TCD C, a Profa. Carmem 

orienta os alunos quanto aos elementos que devem constar no seu texto (exemplo 

18). Embora aqui a professora explique mais detalhadamente em que consiste cada 

um deles, vamos encontrar uma estrutura textual que muito se aproxima daquela 

proposta pela Profa. Ana (exemplo 01). A análise dos textos produzidos pelos alunos 

da TCD C (exemplos 19 e 20) também nos revelou traços semelhantes àqueles 

encontrados na TCD A. Nas duas turmas, observamos que a maioria dos alunos 

segue uma mesma sequência nos seus textos, a qual está diretamente relacionada 

ao discurso das professoras.  
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DISCURSO DO PROFESSOR TEXTO DO ALUNO 

 
Exemplo 18 

 
Exemplo 19 

 
574 

 
Pronto (+) ó pessoal (+) o que qui eu 
vou querer qui vocês 

 
Preconceito 

 
Preconceito é racismo, Hoje existe 

vários tipos de preconceito. 
Com os gordos e principalmente com 

os negros, a cor, os brancos pensam que 
porque é negro não tem os mesmos direitos 
sociais e financeiros, pensam que eles não 
tem importância, temos exemplo disso, 
Barack Obama, Mart Luther King, Nelson 
Bandela entre outros que fizeram História. 

O Maior preconceito é com os Heteros 
sexual, temos que respeitar o querer e o 
gostar de outras pessoas como os 
deficientes que não podem fazer o que os 
podem fazer como jogar futebol, brincar 
de correr e etc... 
(L.M., am) 

 
Exemplo 20: 

Preconceito 
 

O preconceito é um dos atos mais 
praticados no mundo. 

O preconceito racial é um dos 
principais. Muitos negros ainda sofrem com 
esse preconceito. 

Outro preconceito comum é contra os 
deficientes. Tem muita gente, que se o filho 
nasce com alguma deficiência, abandona o 
próprio filho. 

Por último, tem o preconceito sexual. 
Muita gente tem preconceito pela opção 
sexual de uma pessoa. Os homossexuais 
tem que ter os mesmos direitos que os 
heterossexuais. 

Não importa negros, deficientes, 
homossexuais, TODOS SOMOS 
HUMANOS!!! 

Direito de igualdade. Todos nós 
temos!. 

(P.G., af) 

575 o que qui eu vou querer qui vocês 
PENSEM qui vocês TRABALHEM qui 
vocês FAÇAM (++) [...] 

700 e eu quero qui vocês falem agora 
sobre esse temazinho aí (++) 
preconceito (+) tá bom? [...] 

993 você tá dando a introdução 
daquele daquele (++) conteúdo (+) 
daquele assunto  

994 qui você tá falando (+) né? (+) você 
está só apresentando ele (+) 

995 você vai fazendo o primeiro 
parágrafo (++) 

996 aí você quer dar exemplos desse 
conceito qui você acabou de dar (+) 

997 você já pode abrir um segundo 
parágrafo (++) pra quê?  Pra dar 
exemplos (+) entendeu? 

998 o terceiro parágrafo já pode ser 
sua opinião (++) aí você vai ter (+) 

999 um início (+) um meio e um fim (+) 

1000 a introdução geral (+) o qui é (+) 
aquele assunto qui você tá falando 
(+) 

1001 os exemplos (+) qui ilustram o qui 
você acabou de falar (++) 

1002 e a sua opinião a respeito de tudo 
aquilo (++) PRONTO (+) três 
parágrafos (++) 

1003 lindo e maravilhoso (++) sem 
dificuldade [...] 

1011 comece dizendo o qui é 
preconceito (++) já disse? (++) dê 
exemplos (++) 

1012 informe quem foi qui sofreu (++) só 
negros sofreram preconceito? (+) e 
hoje em dia? 

1013 ainda sofrem? quem são as pessoas 
qui sofrem hoje preconceito? (+) 

1014 negro rico sofre?  (+) negro pobre 
sofre? (+) branco pobre sofre? e o 
rico? (++) 
 
(FT3/DPC/2008 - TCD C) 
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Na proporção em que aprofundávamos as análises, tornava-se mais evidente 

o fato de que os textos produzidos pelos alunos, nos dois momentos da pesquisa, 

são uma resposta dirigida à professora. Há em todos eles o eco da sua voz, 

configurada de diferentes formas. No caso dos exemplos até aqui mostrados, ela 

aparece principalmente na organização do texto, pela estrutura dos parágrafos e 

frases. Observamos entre as produções textuais dos alunos uma predominância, no 

primeiro parágrafo, da utilização do verbo ser: “Os sem-terras são...” (exemplos de 

02-04, 10, 11,13,15-18); “O preconceito é...” (exemplos 19 e 20) em resposta à 

questão que motivou o debate e a escrita – o que são os sem-terras? e o que é 

preconceito? – no primeiro e segundo momento da pesquisa, respectivamente. Não 

diferente do que ocorre na TCD A, a maioria dos alunos da TCD C estruturou o seu 

texto com base na orientação da professora dada no momento da discussão do 

tema (exemplo 18, l. 993-998; l. 1011 e l. 1012), conforme representado no quadro 

abaixo. 

 

 

 

 

TURMA 

FORMAS DE ESTRUTURAÇÃO DO TEXTO  

 

 

TOTAL  

Estabelece a 

sequência: 

definição (1), 

exemplificação 

(2), opinião (3) 

Define, 

exemplifica 

e opina de 

forma não 

sequencial  

Define e 

opina sem 

exemplificar 

Define e 

exemplifica 

sem opinar 

Exemplifica 

e opina 

sem definir 

TT % TT % TT % TT % TT % 

TCD C 13 40,62 7 21,87 2 6,25 9 28,12 1 3,12 32 

QUADRO 03: Formas de estruturação dos textos – TCD C 

 

Até aqui temos encontrado uma grande semelhança entre o discurso das 

professoras e o texto dos alunos. Muitas vezes, as palavras e frases por elas 

mencionadas durante a discussão aparecem reproduzidas pelos alunos. Outras 

vezes, a influência desse discurso é revelada pelas marcas deixadas por sua 

mediação. Por exemplo, nas TCD A, B e C, a voz da professora está presente do 

começo ao fim. Na maioria das vezes, conforme mostram os Quadros 02 e 03 e os 

exemplos acima, os textos foram produzidos à luz dos critérios por ela propostos. Já 

na TCD D, cuja análise veremos mais adiante, a sua voz aparece permeada à voz 

da reportagem trazida por ela à discussão e lida pelos alunos.  
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Portanto, em todos os casos, o aluno se mostra reverente ao discurso das 

professoras e aqueles por elas apresentados. Porém, essa postura reverente ao 

discurso do professor, conforme adiantamos há pouco, não pode ser confundida 

com a identificação, adesão do aluno às suas ideias. Muito menos significa que os 

textos de ambos sejam idênticos. Na verdade, trata-se de um posicionamento 

axiológico, portanto, valorativo. O discurso do professor no texto do aluno consiste 

num novo enunciado. Ainda que as frases e palavras da professora sejam 

retomadas, elas jamais serão as mesmas na produção do aluno, pois o texto, 

conforme enfatiza Bakhtin (2003), é constituído de dois polos: sistema de linguagem 

e enunciado. Portanto, embora o primeiro seja repetível, o segundo é único, 

individual, singular e jamais se repetirá. É na situação textual concreta, na relação 

com os outros textos/enunciados que ele se revela. Nesse sentido, observemos o 

exemplo seguinte. 

 

TEXTO DO ALUNO 

 
Exemplo 21 

 
O pré-conceito e uma coisa ruim para os negros e etc eu acho que não deve ter, o 

pré-conceito devia satisfazer as necessidade de todos, mais a comsiemsia dos homens 
brancos e que os pretos são burro, pobre e um povo miserável. 

Os gays sovrem com o preconceito, porque eles são viados nem um homem 
quer um viado por pertor porque seus amigos acha que ele também e gay.  

Agora eu vol falar sobre as lesbicas que e muito discriminadas porque uma gosta 
da outra isto e ruim porque elas querem se agarar e as lesbicas não gosta de 
homens.  

(T. L., af) 

 

 

No exemplo 21, o texto do aluno está marcado pela mediação da professora: 

apresenta uma tentativa de definição do tema; explicita a opinião do produtor, que se 

manifesta contrário ao preconceito, tese para qual toda a exposição da professora 

convergia; dá exemplos. Portanto, consideramos que houve no exemplo acima a 

retomada do discurso da professora. Contudo, ao trazê-lo para o seu texto, as 

palavras da professora, agora também do aluno, não podem ser vistas sem 

considerar as demais, tampouco sem considerar o contexto de produção e o seu 

valor na relação estabelecida nesse e em outros contextos. E aí nós inferimos que, 

embora se declare contra o preconceito já no primeiro parágrafo, existem no texto 

outras expressões que nos levam a uma interpretação no sentido contrário. As 
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expressões em negrito revelam uma postura valorativa do produtor com relação ao 

homossexualismo, abordado pela professora como uma das formas de preconceito. 

Inferimos, a partir das escolhas lexicais, uma atitude preconceituosa no texto, ainda 

que o desejo do seu produtor seja declarar o contrário. Tal fato ocorre porque a 

palavra é aqui entendida na sua dimensão dialógica. “A relação com a coisa (em sua 

materialidade pura) não pode ser dialógica [...]. A relação com o sentido é sempre 

dialógica. A própria compreensão já é dialógica.” (BAKHTIN, 2003, p. 327) 

Nesse sentido, a leitura que fazemos de expressões como “gays”, “viados”, 

“lésbicas”, “se agarar”, “não gosta de homens”, “porque seus amigos acha que ele 

também e gay” não pode ser dissociada do que elas representam no meio social 

nem de outras leituras que temos. Portanto, ao ser colocada em um texto, a palavra 

não estará somente a serviço de quem o produziu, porque ela, em sendo signo, 

 

[...] é interindividual. Tudo o que é dito, o que é expresso se encontra 
fora da „alma‟ do falante, não pertence apenas a ele. A palavra não 
pode ser entregue apenas ao falante. O autor (falante) tem os seus 
direitos inalienáveis sobre a palavra, mas o ouvinte também tem os 
seus direitos; têm também os seus direitos aqueles cujas vozes 
estão na palavra encontrada de antemão pelo autor [...] Se não 
esperamos nada da palavra, se sabemos de antemão tudo o que ela 
pode dizer, ela sai do diálogo e se coisifica. (BAKHTIN, 2003, p. 328) 

 

Durante toda a pesquisa, não encontramos nas práticas de produção de texto 

em sala de aula, um trabalho docente que priorizasse esse caráter dialógico das 

palavras, do texto. Em nenhum momento, foi oportunizado ao aluno trabalhar sobre 

a sua escrita. No caso dos textos em análise, eles sequer os receberam de volta. 

Quando estávamos na etapa de constituição dos dados, perguntamos às 

professoras sobre a necessidade de devolução dos textos recolhidos, pois, se assim 

o fosse, providenciaríamos as fotocópias. As três professoras declararam ser 

desnecessária a devolução, o que nos leva a acreditar que não havia para esses 

textos nenhuma atividade de reformulação textual planejada. 

A ausência de um trabalho dessa natureza pode tornar o processo inicial da 

escrita muito doloroso para alguns. Observamos, na TCD C, especificamente nas 

aulas gravadas e transcritas (anexo C), que os alunos, em sua maioria, procuraram 

participar da discussão, demonstraram interesse pelo tema, pareceram seduzidos 

pelos procedimentos e recursos metodológicos adotados pela Profa. Carmem. No 

entanto, ao serem avisados de que produziriam um texto escrito, evidenciaram a 
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grande preocupação com a tarefa (exemplo 22) e o aparente prazer da discussão 

deu lugar à preocupação em anotar, recapitular, perguntar sobre as informações 

dadas, além de argumentar no sentido de justificar o não cumprimento da tarefa.  

 

TRECHOS DA TRANSCRIÇÃO DA AULA – TCD C 

Exemplo 22 
  [...] 
698 P: GRAÇAS a Deus eu consegui misturar BEM (+++) 
699 AF: você quer um texto sobre isso? 
700 P: e eu quero qui vocês falem agora sobre esse temazinho aí (++) preconceito 

(+) tá bom? [...] 
705 AF: tava tão bom 
706 P: Ó só tem um detalhe (++) só tem um detalhe (+) tem que ser numa folha qui 

vocês vão destacar 
707  Pra mim entregar (+) tá? 
708 AF: AI E VOCÊ VAI CORRIGIR? Professora (+) isso era pra ir pra casa 
709 P: Vamolá (+) sobre PRECONCEITO (++) [...] 
713 AF: ai homi(+) ESCREVER? ai professora[...] 
718 AM: professora (+) é pra produzir um texto sobre preconceito  (+) é? [...] 
748 P: Ô DINÁÁÁÁÁÁÁ (++)  seu caderno vai se produzir sozinho (+) né? né? 
749 AF: ah se ele fizesse (++) porque eu num entendi muito bem [...] 
753 AM: professora precisa destacar a folha? 
754 P: precisa (+) precisa destacar (+)precisa destacar (+) 
755 AMP: professora (+) o que qui a gente vai fazer mesmo? 
756 P: um texto a respeito de preconceito (+) sobre preconceito 
757 AM: só se a senhora usar algo para abrir nossa cabeça 
758 P: um laser (+) né? (+) um sabre de luz (++) [...] 
791 P: É? por que num começou ainda? 
792 AF: tô pensando 
793 P: tá pensando? Conversando? Vá lá pra última carteirinha ali (+) vá (+) [...] 
798 AMP: professora eu vou falar sobre preconceito ou consciência negra? 
799 P: PRECONCEITO (+) se você quiser misturar os dois (++) eu quero qui você fale 

sobre (+) preconceito [...] 
803 AMP: professora (+) a gente pode ir para a biblioteca? é muito ruim aqui (+) 
804  eu já to com uma dor na coluna [...] 
903 P: vamos trabalhar por parágrafos (+) né? (+)no mínimo três parágrafos porque 

seriam três ideias (+) 
904  início meio e fim (++++) por linha não (+) 
905  por linha pode ser qui você consiga fazer em uma linha e você consiga dizer tudo  

e aí?   
906  vamo trabalhar com parágrafo (+) né? 
907 AF: vamo trabalhar com linha porque parágrafo eu num sei não [...] 
1043 AM: não eu não fiz (+) eu num me lembrei de nada  
1044 P:  Num lembrou né? (++) pois num lembre só quando eu estiver perto não (+ 16s) [...] 
1054  comé essa história aqui/ um texto em branco aqui (++) outro ali (++) outro 

aqui 
  (FT3/DPC/2008 - TCD C) 

 

De todas as aulas de produção textual que acompanhamos e analisamos, o 

trecho transcrito acima faz parte daquelas em que a discussão e a produção 

aconteceu no maior espaço de tempo. Foram aproximadamente três horas de 

gravação que resultaram em 1059 linhas de transcrição. De longe, a maior 
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transcrição que fizemos. A atividade foi planejada pela professora para acontecer em 

três aulas (de cinquenta minutos cada) a serem divididas entre o momento da 

discussão e o da escrita dos textos pelos alunos. Porém, esse tempo não foi 

respeitado, sendo as tarefas desenvolvidas num tempo maior, o que levou a 

professora a negociar com outros colegas a cessão de horários destinados as suas 

aulas. A discussão do tema, incluindo aí a apresentação dos slides, ocupou a maior 

parte do tempo. Como a própria professora enfatiza (exemplo 22, l. 698; exemplo 23, 

l. 593) foram dadas várias informações sobre o tema. É somente a partir da linha 

574 (exemplo 18) que a professora sinaliza o encaminhamento da tarefa. Ao fazê-lo, 

ela instiga os alunos a uma retrospectiva, uma memória da aula, para só então, na 

linha 700 (exemplo 18 e 22), apresentar a tarefa a ser por eles realizada, para a 

surpresa de alguns (exemplo 22, l. 699). 

Lançamos mão do trecho transcrito acima (exemplo 22), para mostrar que, 

mesmo a professora fazendo a discussão/apresentação do tema, no caso da TCD C  

bastante longa, os alunos ainda se apresentavam muito angustiados com a tarefa de 

escrever. As perguntas dirigidas à professora se repetiam, ainda que por ela 

previamente esclarecidas (ll. 718, 753, 755, 758); os alunos demonstravam 

insatisfação com a tarefa (ll. 748 e 749); declaravam-se incapazes (l. 757); 

demonstravam dificuldade em iniciarem a escrita (ll. 791 e 792). 

 

TRECHOS DA TRANSCRIÇÃO DA AULA – TCD C 

 
Exemplo 23 
  [...] 
577  nós falamos aí/ (+)vamos ver se vocês lembram/ no Brasil nós falamos de 

Zumbi (+) num foi? 
578 AAS: Foi 
579 P: de quem mais nós falamos de outras partes do mundo? (++++) 
580 CSC: (a professora começa a copiar as palavras no quadro-negro) [...} 
690  Ó (+) o que qui eu vou querer qui vocês façam (++) CONsiderem (+) 

procurem considerar (++++) 
691  procurem considerar (+) o máximo de informações qui VOCÊS 

possuem (+++) 
692  tentem não trabalhar (+) assim de uma forma (++)  DIRECIONADA  a 

um único foco (+) 
693  mas o que qui eu vou querer qui vocês façam? (++++) 
694  essa palavrinha aqui ó (+++) 
695 AM: conCEITO  
696 P:  só que junto com essa daqui ó 
697 AMP: conceitopré conceitopré 
698 P:   ANTES 
699 AAS: Preconceito 
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670 P: PRECONCEITO (++)o que qui vem à cabeça de vocês (+++) quando 
vocês falam de PRECONCEITO 

671  existe ainda no mundo? existe ainda no Brasil? as pessoas já tem uma 
noção de qui (++) [...] 

679 P: DENTRO DOS seres humanos só existe uma raça (+) a raça humana (++) 
num é? 

680  mas as pessoas já tem consciência disso? (++++) será qui tem? (+++) 
681  ESSA é/ há uma explicação pra um negro ter chegado à PRESIDÊNCIA 

do país de MAIOR FORÇA (+) 
682  NO MUNDO (+++) um presidente NEGRO  
683 AM: Nos Estados Unidos? 
684 P: será qui isso foi só uma forma di/ digamos assim (++) 
685  COMPENSAR todo esse passado feio qui a humanidade tinha? 
686  ou será  qui (+) enFIM (+) há uma luzinha lá no fim do túnel negro (+) né?  
687  qui mostra qui os seres humanos podem SIM está começando a tomar 

consciência  
688  de que as pessoas são iguais? (+++) 
689  ou de uma certa forma dizer qui É O PRIMEIRO PRESIDENTE NEGRO 

ELEITO NOS ESTADOS UNIDOS 
690  Já é também uma forma de preconceito? [...] 

(FT3/DPC/2008 - TCD C) 

 

 

Não diferente do que ocorreu nas turmas de 1998, aqui também os papéis 

sociais estão bem definidos. Conforme é possível perceber pela leitura dos 

exemplos 22 e 23, acima, o professor tem o poder de exigir, de definir o que deve 

ser feito, como e para quem deve ser feito, sobre o que deve ser feito e até mesmo o 

local onde deve ser feito. O aluno, ser social com papel bem definido nesse jogo, 

mostra-se sensível a tudo isso. Na TCD C, também encontramos alunos 

preocupados com a leitura a ser feita pela sua leitora em potencial – a professora 

(exemplo 23). Nesse sentido, há a preocupação em mostrar conhecimento sobre o 

que foi discutido e apresentado por ela em sala de aula: 

  

TRECHOS DA TRANSCRIÇÃO DA AULA – TCD C 

 
Exemplo 24 
  [...] 
925 AM: foi  foi  foi quem qui  qui liberou os escravos? Comé o nome dele? Foi 

Zumbi dos Palmares? [...] 
932 AM: e é pra falar é desse Zumbi?[...] 
938 AM: professora como é aquele nome qui você disse da quantidade qui tem 

na pele? melancolia?[...] 
940 AM: sim professora ééé (+) depois de Zumbi (+) vei quem? Mahadma Gan/ 

comé o nome? 
941 P: Mahatma Ghandi 
942 AM: aí comé qui se escreve? 
943 P: M  A (+) H A  (+)T  (+) M A 
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944  M A agora 
945 AM: N? 
946 P: M de Maria 
947 AAS: (?5s) 
948 P: preconceito PRECONCEITO (+) ééééé 
949 AM: Geral? Gay (+) lébica  (+)de tudo? 
950 P: TUDO  tudo (++) 
951 AM: posso falar até em lébica? [...] 
962 AM: preconceito tem acento? 
963 P:  separado tem 
964 AF: Ããããã? 
965 P: separado tem (++) junto num tem mais não [...] 
973 AM: professora  (++)quais são os outros tipos de preconceito ? (+) racial 

(+) de deficiência (+) 
974  qual é o outro? (+) eu posso falar de todos? [...] 

 
(FT3/DPC/2008 - TCD C) 

 

 

O anúncio da tarefa de produção textual leva o aluno até então 

“descompromissado” com a discussão/apresentação conduzida pela professora a 

dar lugar àquele ansioso, ávido por registrar no seu texto o maior número de 

informação do discurso da professora, preocupado com a grafia oficial das palavras 

(exemplo 24). Essa ideia é de certa forma endossada na própria fala da professora 

(ll. 691 e 692, exemplo 23), ao orientar os alunos no sentido de considerarem o 

máximo de informações e não trabalharem de uma forma “direcionada a um único 

foco”. O resultado de tal preocupação muito se aproxima do que encontramos nas 

TCD A e B: textos semelhantes, organizados em função do discurso da professora, 

conforme mostram os exemplos 19 e 20, acima, e os exemplos de 25 a 28, 

seguintes. 
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DISCURSO DO PROFESSOR TEXTO DO ALUNO 

Exemplo 25 Exemplo 26 
151 P: vocês sabem o que significa a 

palavra CONCEITO? (++) 
Pré-conceito 

 
O preconceito vem desde os tempos 

antigos com Zumbi de Palmares e logo depois 
Mahatma Gandhi, Neuson Mandela, Martin 
Luther King Jr e agora Barack Huisen Obama, 
mais esse pré-conceito é quando uma pessoa 
não gosta da outra por causa de sua cor. 

Pré significa antes e conceito é 
informações de cois antigas mais juntando 
os dois vira discriminação contra os negros 
(racismo) e pessoas que são negros não tem 
vez na sociedade. 

(L. A., am) 
 
Exemplo 27 

 
Eu, sinceramente não sei por que existe 

preconceito é uma palavra que não combina 
com negros ou uma pessoa com maior 
quantidade de melanina. E o significado é 
totalmente diferente. Pré: Antes. Conceito: 
uma informação de Algo ou seja Antes uma 
informação de Algo. 

Tem outra pessoas como esses que a 
pessoa pessavam que Não iam fazer nada ou 
seja não sabiam de nada, era que as pessoas 
da mídia diziam essas pessoas que sefreram 
esse preconceito eram os melhores do fultibol 
brasileiro e do mundo Pelé e Garrincha. 

E hoje em dia e antigamente tambem tem 
pessoas que luta Com esse tal de preconceito 
como Mandela, Gandhi, Luter king, Zumbi, 
Obama e hoje um cantor de HIP-HOP Gabriel 
Pensador 

(D. M., am) 
 
Exemplo 28 
 

Preconceito 
 

Pode-se dizer que preconceito é uma pré 
ideia que se tem de alguém. Pode ser contra a 
opção sexual, cor da pele, situação de vida... 

Um exemplo de pessoa que venceu, e 
muito, na vida, é Barack Hussein Obama, o 
atual presidente eleito dos Estados Unidos (não 
uso o termo “primeiro presidente negro dos 
EUA” porque acho preconceituoso). 

Além dele, vários outros já tentaro fazer 
com que todos fossem iguais, alguns 
conseguiram, vários foram assassinados, e uma 
pergunta fica sem resposta: porque os homens 
não conseguem se unir como uma só “raça”? 

 
(E.K.F.C., af) 

152 AM: sei (+) é o que significa alguma 
coisa (+) 

153 P: é o significado de alguma coisa 
(+) [...] 

162 P: tá (+++) e isso aqui ó a 
professora escreve o prefixo 

“pré” 

163 AM: pré? 

164 P: É 

165 AM: uma coisa que vem antes [...] 

179 P: Ok!  (+) então a gente tem (+) 
duas definições aí 

180  PRÉ (+) algo que vem algo que 
vem antes (+) e CONCEITO 
informação sobre algo ou 
alguém (+) 

181  né isso qui vocês disseram? (+) 

182  aí agora sim (+) Dinazinha (+) 
se você juntar (++) essa 
particulazinha (+) com essa (++) 
com essa (+) 

183  com essa palavra completa (+) 
vai dar o quê? [...] 
 
 
(FT3/DPC/2008, TCD C) 
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Assim como ocorreu na TCD B, há entre o discurso da professora (exemplo 

25) e o texto do aluno (exemplos 26, 27 e 28) da TCD C uma espécie de diálogo. 

Aqui, também tivemos a sensação de estarmos diante de um aluno muito mais 

preocupado em registrar as informações apresentadas no momento da discussão, 

em responder aos questionamentos feitos pela professora, em mostrar que esteve 

atento à discussão do que com as relações estabelecidas entre as partes do próprio 

texto. No exemplo 26, o aluno, atento à estrutura textual proposta pela Profa. 

Carmem, já no primeiro parágrafo, tenta definir o tema e exemplificá-lo. Ao fazê-lo, 

aparenta está mais atento à listagem dos nomes das personalidades negras 

mencionadas pela professora do que à coerência da informação, pois o nome do 

então presidente eleito dos Estados Unidos é por ele utilizado como exemplo de 

preconceito, ideia reforçada com o uso do marcador temporal “agora”. O que seria 

exemplo de preconceito? O fato de um negro ser eleito presidente de uma grande 

potência? O aluno, no parágrafo seguinte, conclui o seu texto com uma 

generalização, dizendo que pessoas negras “não tem vez na sociedade.” Seria 

mesmo o caso de Obama?  

Na verdade, analisar as relações internas no texto do aluno não é o foco 

desta pesquisa. Abordamos esse fato para mostrar como o discurso do professor (e 

a sua mediação) é significativo para o aluno na produção textual. Acreditamos que o 

nome de Obama, assim como os outros listados, funcionam no texto muito mais 

como uma marca interacional direcionada à professora do que como um elemento 

informacional. Se observarmos a transcrição da aula da Profa. Carmem (anexo C), 

veremos que ela dar bastante ênfase ao fato de um negro ter chegado à presidência 

dos Estados Unidos. Logo, os alunos entenderam essa informação como muito 

importante, devendo, por isso, constar em seus textos.  

Na TCD C, como já dissemos, o maior tempo da aula foi destinado à 

discussão do tema e apresentação de slides (anexo F), nos quais constavam fotos e 

informações sobre os principais líderes negros mundiais. Para cada líder, a 

professora providenciou um resumo de sua biografia, dos seus ideais, lido através 

dos slides. Os nomes desses líderes figuraram em todos os textos dessa turma. Em 

alguns, a lista apareceu completa, em outros parcialmente, mas em nenhum deles 

deixou de figurar pelo menos um nome de um dos líderes citados. No exemplo 27, o 

seu produtor parece entender esses nomes como parte do próprio tema a ser 

desenvolvido, colocando-os como integrantes do título do texto, o que chega a 
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formar uma espécie de acróstico38. Outros alunos se preocuparam, inclusive, em 

citar os nomes dos líderes na mesma ordem em que foram apresentados pela 

professora (exemplo 22). 

 

TCD D – 8º ANO – 2008 

 

Conforme descrito no Capítulo 01, em 2008, a professora era comum às 

duas turmas pesquisadas. Carmem dava aula tanto na TCD C quanto na TCD D. 

Vale salientar que esse fato não foi uma exigência nossa. Embora tenha sido fruto 

de uma coincidência, ter a mesma professora para as duas turmas em 2008, o que 

não ocorreu em 1998, e obter resultados bem próximos entre os dois momentos da 

pesquisa quanto à representatividade do discurso do professor no texto do aluno só 

vem colaborar com o nosso entendimento atinente à importância do processo de 

mediação no ambiente escolar para a construção do texto pelo aluno, no sentido de 

vir a proporcionar-lhe um trabalho que o leve a autorar o próprio texto. Como nos 

dois momentos da pesquisa esse trabalho de autoria não ocorreu, mesmo sendo 

duas professoras diferentes em 1998 e apenas uma em 2008, apesar de ter havido 

mudanças metodológicas neste ano em relação a 1998, ainda assim, os resultados 

foram muito semelhantes. 

Ao analisarmos as aulas da Profa. Carmem nas duas turmas, visualizamos, 

logo nas primeiras observações, diferenças que vão desde a postura dos discentes, 

incluindo aí o relacionamento com a professora, até os recursos metodológicos 

utilizados para as práticas de produção textual. Especificamente nas aulas cujos 

textos são objeto de nosso estudo, a professora iniciou a discussão com o que ela 

denominou de “nossa famosa tempestade de ideia”39, dinâmica comum às suas 

aulas, cujo objetivo era fazer com que os alunos definissem em uma palavra o que o 

assunto a ser debatido representava para eles.  

Nesse sentido, a Profa. Carmem escreveu no quadro negro, em letra bastão, 

o nome Fábio Assunção. Os alunos, especialmente as alunas, começaram a defini-

lo/caracterizá-lo, enquanto a professora registrava em torno do seu nome as 

palavras por eles (as) citadas. Eis que surgiu essa primeira imagem: 

                                                 
38 “Texto em versos em que as letras iniciais de cada verso, lidas na vertical, formam uma 
palavra ou uma frase.” (AULETE, C. Minidicionário contemporâneo da língua portuguesa. 
2.ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lexikon, 2009) 
39 A Profa. Carmem também realizou essa dinâmica na TCD C. 
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FIGURA 01: Características atribuídas a Fábio Assunção – 1º momento 

 

 

Uma vez registradas as impressões dos alunos sobre a primeira palavra, a 

professora propôs um novo termo para a mesma dinâmica. Dessa vez, ela escreveu, 

também em letra bastão, a palavra “droga”. Os alunos apresentaram suas 

impressões: 
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FIGURA 02: Expressões relacionadas à palavra droga – 1º momento  

 

 

Feitos os primeiros registros, a Profa. Carmem apresentou um exemplar da 

revista Veja, com a seguinte capa: 
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FIGURA 03: Capa da revista Veja – Edição 2087 

 

Apresentada a imagem acima, a maioria dos(as) alunos(as) demonstrou 

surpresa. Apenas dois deles se manifestaram dizendo que já sabiam o que ocorrera 

com o ator, pois tinham visto numa emissora de televisão a notícia de que ele havia 

sido flagrado na companhia de um traficante. De imediato, o assunto despertou o 

interesse da turma. Várias pessoas, ao mesmo tempo, pediram para ver a revista. A 

professora propôs que a reportagem de capa (anexo G) fosse lida em voz alta para a 

turma. Assim, ela solicitou que a primeira aluna, sentada na primeira fila à sua 

direita, iniciasse a leitura, avisando que, quando assim fosse determinado, o texto 

deveria ser entregue à(o) colega seguinte, de modo que todos participassem da 

leitura oral. Feitas as orientações, a aluna começou a leitura. Todos ouviram 

atentamente. Quando a professora determinou, o texto passou às mãos da segunda 

leitora, que demonstrou um envolvimento emocional com a leitura, intercalando o 

texto lido com expressões que demonstram surpresa, lamento, tristeza.  

Concluída a leitura, iniciou-se o debate, cuja transcrição faz parte do anexo D. 

Diferentemente do que ocorreu na TCD C, aqui, a discussão foi curta e girou em 
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torno basicamente da reportagem. A professora questionou: “o que leva uma pessoa 

com fama, beleza, reconhecimento se envolver com drogas?” Alguns alunos foram 

apresentando suas explicações sobre o fato. Eis que entrou em questão a falta de 

limites a serem impostos pelos pais aos filhos desde a infância. Sobre esse assunto, 

a Profa. Carmem disse ter na sua mochila um texto que talvez fosse interessante 

para os alunos lê-lo. Nesse momento, ela mesma fez a leitura do texto, cujo título é 

“Eu bato nos meus filhos, sim. E ninguém tem nada a ver com isso.”40 De início, ela 

não falou sobre a autoria do texto. Uma vez lido, ele também entrou em discussão. 

O referido texto suscita a seguinte questão: devemos bater ou não nos filhos como 

medida disciplinar? Alguns alunos disseram que a velha palmada funciona, outros 

que não. Introduzida essa pequena discussão naquela maior sobre as drogas, a 

professora Carmem perguntou se alguém desejaria saber quem escreveu aquele 

último texto. Só aí ela se declarou autora e disse tê-lo escrito para um jornal local. 

Encerrado o curto debate, a professora, antes de encaminhar a atividade, 

retomou a dinâmica inicial, voltando-se para o quadro negro onde ainda estavam os 

nomes “FÁBIO ASSUNÇÃO” e “DROGA” com seus respectivos 

definidores/caracterizadores ditos pelos próprios alunos. Carmem perguntou aos 

alunos se eles desejariam acrescentar mais alguma palavra. E aqui encontramos 

claramente o poder que o discurso do professor e/ou aquele por ele referendado, no 

caso, a reportagem de Veja e o artigo do jornal Gazeta do Oeste, exerce sobre o 

texto do aluno. Nas figuras abaixo, o amarelo corresponde às palavras ditas pelos 

alunos, após o debate.  

 

                                                 
40  Esse texto não constará dos anexos, para que possamos manter sigilo quanto ao 
verdadeiro nome da Profa. Carmem, sua autora e colaboradora desta pesquisa. 
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FIGURA 04: Características atribuídas a Fábio Assunção – 2º momento 
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FIGURA 05: Expressões relacionadas à palavra droga – 2º momento  

 

 

A imagem positiva que os alunos tinham do ator global foi visivelmente 

afetada após a leitura dos textos e o debate. Na Figura 04, às boas qualidades 

apresentadas na dinâmica inicial ( Figura 01) foram acrescentados alguns defeitos, 

os quais estão diretamente relacionados aos referidos textos, também colaboradores 

para o acréscimo de informações ao termo “Droga”, conforme mostra a Figura 05. 

Ao observarmos essas imagens, sentimos a presença do contexto de produção, 

através das expressões que aparecem nos círculos amarelos, resultantes da 

mediação do professor. Há aqui a presença do texto de Veja (nas expressões 

maconha, drogado, intratante, boca de fumo), pois através dele os alunos souberam 

que o ator Fábio Assunção era usuário de drogas e que, por causa do vício, não 

pode cumprir os compromissos de trabalho com a rede Globo de televisão, emissora 
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em que protagonizava uma novela ainda no ar e, como consequência, a 

necessidade de retirá-lo do elenco. Há, ainda, a presença do texto complementar, o 

da própria professora, publicado no jornal Gazeta do Oeste (a expressão Bom de 

peia), que abordava a questão do emprego ou não das “palmadinhas” na imposição 

de limites aos filhos pelos pais. Quanto ao termo “droga”, também há interferência do 

contexto de produção. Somente após a mediação, os alunos associaram as drogas 

a expressões como: remédios, cigarro, álcool, anabolizantes e ao fato de ficar 

famoso, questões abordadas na reportagem e no debate. 

Quanto à produção textual, na TCD D, a exemplo das demais, vamos 

encontrar textos desenvolvidos numa mesma linha de raciocínio, com a presença 

marcante do contexto de produção. Das quatro propostas que deram origem aos 

textos analisados, pela primeira vez, há uma orientação explícita quanto ao modo de 

organização textual: a professora diz que os alunos farão um texto dissertativo-

argumentativo. Embora nas demais turmas, as professoras não tenham dito 

explicitamente que os alunos deveriam produzir textos dissertativos, suas 

orientações (exemplo 01, exemplo 18) o levaram a fazê-los. Eis aqui mais um motivo 

pelo qual acreditamos que o problema na produção textual do aluno não está 

simplesmente na sua falta de atenção, na sua dispersão, na sua dificuldade em 

compreender a orientação do professor, motivos que já se tornaram “lugar comum” 

nos encontros com professores. Ao contrário, nossas análises têm nos mostrado um 

aluno atento a tais orientações e sensível ao jogo de poder estabelecido na dinâmica 

de sala de aula.   

É interessante observar, ainda na TCD D, em que a Profa. Carmem explicita 

se tratar de um texto dissertativo-argumentativo, o fato de os alunos procederem a 

distinção entre tema e título, o que não aconteceu nas demais. Nas outras três 

turmas, eles intitulam os seus textos com o tema a ser desenvolvido, conforme 

apresentaremos no Quadro 04, a seguir. 
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TURMA 

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO TEXTO  

 

 

 

TOTAL  

 

Utiliza 

apenas o 

título, que 

coincide com 

o tema 

 

Indica tema 

e título 

diferentes 

 

Indica tema, 

subtema e 

título 

diferentes  

 

Indica 

apenas o 

título, que 

não coincide 

com o tema 

 

Não indica 

título nem 

tema 

TT % TT % TT % TT % TT % 

TCD A 30 100 0 0 0 0 0 0 0 0 30 

TCD B 20 100 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

TCD C 30 93,75 0 0 0 0 0 0 02 6,25 32 

TCD D 1 7,69 07 53,84 1 7,69 4 30,76 0 0 13 

QUADRO 04: Formas de apresentação dos textos – TCD D 

 

Tão logo recolhemos os textos da TCD D, visualizamos essa diferença na sua 

forma de apresentação. Perguntamos à Profa. Carmem se ela já havia trabalhado 

esse aspecto anteriormente. Ela nos informou que, no trimestre anterior41, a 

produção textual daquela turma fora realizada em torno do trabalho com artigo de 

opinião, através do qual abordaram os elementos: tema, título, tese e argumentos. 

Embora não tenhamos presenciado esse trabalho, pois a nossa observação só 

acontecera num momento posterior, sentimos a sua presença, sobretudo, ao 

compararmos os textos produzidos nessa turma com os demais.  

Provavelmente por ser a turma com a menor quantidade de alunos, foi nela 

que a professora mais os assistiu durante a produção textual.  No decorrer das aulas 

cujos textos foram recolhidos para análises, a professora circulava entre as filas e 

muitos alunos a consultavam quanto à ortografia das palavras, solicitavam-na para 

fazer a leitura dos seus textos, confirmavam informações. A Profa. Carmem lia e 

interferia:  

 

O que você acha de começar falando sobre o que é droga, o que é 
fama e quais as consequências de tudo isso? Depois você junta 
tudo. Qual a sua opinião diante de tudo isso?/ E aí o que acontece 
depois de tudo isso? O que pode ter causado tudo isso?/ Você não 
acha que está faltando um fechamento para o seu texto?/ Por que há 

                                                 
41 Nas turmas de 2008, o planejamento anual das atividades era dividido por trimestre. Em 
1998, por bimestre. 
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relação entre tudo isso que você falou? É importante que você diga, 
fale sobre essa importância no seu texto./ Olhem, se vão trabalhar 
com dados, é melhor terem certeza dessas informações. Caso 
contrário, então, diga: eu acho, eu penso, pois assim vocês não 
comprometem ninguém. (CARMEM, 2008, informação oral42) 
 

Na TCD D, a interação professor-aluno durante a produção textual foi atípica 

às outras turmas. Aqui, os alunos mostravam os seus textos à professora (alguns 

deles mais de uma vez), que lia e apontava os problemas de ortografia, 

estruturação, argumentação. Os alunos voltavam aos seus assentos e continuavam 

a escrever. Não diferente do que ocorrera nas demais turmas, os alunos se 

preocuparam com a extensão do texto, perguntando constantemente sobre o 

número de linhas, ao que a Profa. Carmem respondia: “não quero saber de tamanho 

não. Quero saber de ideias. Vocês estão muito mercenários se preocupando com a 

quantidade. Mais vale a qualidade. ”(CARMEM, 2008, informação oral43)   

Também foi atípica a interação aluno-aluno: durante a escrita, alguns deles 

trocaram os textos entre si, fazendo a sua leitura e opinando sobre o texto do 

colega. Vale salientar que essa não foi uma orientação da professora nem uma 

prática unânime na TCD D, mas uma atitude espontânea de alguns alunos que 

aconteceu somente nessa turma. 

Pelo exposto, podemos perceber que essa turma apresenta algumas 

diferenças em relação às demais, que vão desde a mediação do professor, 

passando pelo encaminhamento da atividade até a postura de alguns alunos. Diante 

dessa realidade, fomos instigados a analisar os textos produzidos na TCD D com a 

curiosidade de observarmos se essas diferenças estariam de alguma forma neles 

refletidas e de que maneira esses textos se aproximavam e/ou se distanciavam 

daqueles produzidos nas TCD A, B e C.  

Do ponto de vista da estruturação, os textos são muito semelhantes. Com 

exceção da forma de apresentação (ver Quadro 04) e da extensão (os da TCD D 

são mais longos), eles se aproximam na quantidade de parágrafos e no modo 

dissertativo de organização. Quanto à representatividade do discurso da professora, 

ela também é muito evidente nessa turma (exemplos 30-32). A diferença em relação 

                                                 
42 Falas da Profa. Carmem enquanto lia os textos de alguns alunos durante a sua produção, 
registrada através das Notas de Campo realizadas pela Pesquisadora. 
43 Fala da Profa. Carmem – Notas de Campo realizadas pela Pesquisadora no seu diário de 
pesquisa. 
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às demais é que aqui nós passamos a contar com outros textos (reportagem de 

revista e artigo de jornal). Todavia, entendemos que a professora, ao trazê-los para 

discussão e apresentá-los à turma, legitima-os como digno de leitura e fonte de 

debate, o que, para o aluno, passa a representar a voz da professora. Sendo assim, 

a retomada desses textos equivale à retomada do seu discurso, aquele com poder 

de conferir autoridade à produção textual do aluno. 

  

DISCURSO DO PROFESSOR TEXTO DO ALUNO 

 
Exemplo 30 

 
Exemplo 31 

 
137 

 
P: 

 
Bem (++) Ó é o seguinte 
pessoal (++++) 

 
*Tema: O que leva uma pessoa que tem 
“tudo” para dar certo envolver-se com 
coisas erradas? 
 

Envolvimento com drogas 
 

O envolvimento com drogas é uma 
realidade que nos cerca no dia-a-dia e 
estamos acostumados em presenciá-los 
principalmente no núcleo mais pobre da 
sociedade. Mas o que você acha que levaria 
uma pessoa rica, famosa, com talento se 
envolver com esse mal? Infelizmente, é 
isso que está ocorrendo com uma estrela 
da televisão brasileira: Fábio Assunção. O 
mesmo vem a algum tempo se envolvendo 
com cocaína, e isso trouxe sérias 
consequências à sua carreira, primeiramente 
perdeu o seu papel na novela das 6 horas 
(Negócio da China), depois se envolveu em 
processos, terceiro está com o nome sujo, e 
isso pode prejudicar pra sempre sua vida 
artística. 

O envolvimento com as drogas está se 
tornando tão comum que está entrando no 
mundo da fama, mas o que será que leva uma 
pessoa renomada a fazer isso? Bom, no caso 
de Fábio Assunção pode ter sido má 
companhias, problemas com relações 
amorosas ou familiares. Com isso que está 
acontecendo, eu deixo mais uma duvidasinha 
no ar: dinheiro traz felicidade? 

Conclusão: DINHEIRO NÃO É TUDO! 
(T. S. M., af) 

138  tudo isso que nós falamos 
aqui (++) toda essa 
discussão (+) né? 

139  é porque agora nós vamos 
fazer (+++) 

140 AAS: IIIIIIIIIIIIIIH! 

141 AM: lá vem bomba 

142 P: É 

143  vocês vão produzir um 
texto  (++) 

144  dissertativo-argumentativo 
(++) 

145  sobre o seguinte tema (++) 

146  o que leva um pessoa 
que tem TUDO para dar 
certo envolver-se com 
coisas erradas? (+++) 

147 CSC: (ao falar a palavra tudo, a 
professora, além de elevar 
o tom de voz, em sinal de 
destaque, sinaliza com as 
mãos, indicando que tal 
palavra está entre aspas) 

  [...] 
 
(FT3/DPC/2008 - TCD D) 
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TEXTO DO ALUNO 

 
Exemplo 32 
 
Tema: O que leva uma pessoa que tem “tudo” para dar certo envolver-se com coisas 
erradas? 
 

“As drogas” 
 

Hoje em dia, várias pessoas são envolvidas com drogas, até mesmo quem tem tudo na 
vida, como os famosos, tem envolvimento com drogas, assim eu como meu exemplo 
todas pessoas hoje, atualmente, usam drogas, mais só que tem drogas de beneficia a 
pessoa, e a que faz mal a pessoa, como o remédio, o remédio é um tipo de droga que 
cura o homem, mais ela é o tipo de droga que beneficia o humano, então as drogas 
ruim são aquelas que o homem fica viciado, como exemplo “Fábio Assunção” é um 
homem que tem tudo entre aspas, e é viciado em drogas, que é a cocaína, pois é um 
homem famoso, namorador, um bom ator, então eu digo para as pessoas que usam as 
drogas ruim “que deus te abençoe” e saia dessa vida, que o futuro e apenas piorar “não 
melhora nada”. 
 

(Texto sem identificação) 

 

 

O discurso da professora está configurado nos exemplos acima não só 

através dos vocábulos, mas também pelo uso das aspas. Conforme observado no 

exemplo 30 (ver CSC), ao apresentar o tema, a professora mencionou a palavra 

“tudo”, destacando-a tanto pela entonação quanto pelo gesto manual das aspas. Do 

total de 13 (treze) textos dessa turma, 09 (nove) apresentaram tal expressão com o 

respectivo destaque, o que significa dizer que 69,23% dos alunos reproduziram a 

ênfase dada por Carmem à referida palavra. Como se não bastasse apenas o tema, 

no exemplo 32, o aluno fez uso desse destaque no corpo do seu texto, por extenso 

(como exemplo “Fábio Assunção” é um homem que tem tudo entre aspas). Também 

visualizamos a presença do texto da reportagem nos dois exemplos acima. Quando 

iniciou o debate, antes de apresentar o texto da revista Veja, a professora pergunta:  
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DISCURSO DO PROFESSOR 

 
Exemplo 33 
 
46 P: Alguém aqui já usou algum tipo de droga? (+)  
47  Tem usuário de droga na família ou próximo dela?  (++) 
48  Já viu algum tipo de droga? (++++) 
49 AAS: Vixe! nam nam. Aff!!!!!!!  
50 AM: Tá louca professora? (+) o que ela num vai pensar da gente? {referindo-se 

à pesquisadora} 
51 P: Não (+) né? tem certeza? 
52 AF: PROFESSORA! {com tom repreensivo} 
53 P: Já já vocês me respondem isso (+++) 
  [...] 

 
(FT3/DPC/2008 - TCD D) 

 

 

A pergunta acima foi respondida negativamente pelos alunos, os quais 

apresentaram certo constrangimento ao serem questionados pela professora. No 

entanto, após a leitura da reportagem e o debate, vamos encontrar aluno(a), como é 

o caso do exemplo 32 (acima), que se assume como usuário (assim eu como meu 

exemplo todas pessoas hoje, atualmente, usam drogas, mais só que tem drogas de 

beneficia a pessoa). Atribuímos essa postura ao fato de, durante a leitura da 

reportagem e o debate, os alunos tomarem conhecimento de que remédios e 

bebidas alcoólicas também são tipos de droga. Outra informação à qual tiveram 

acesso durante a discussão foi a de que Fábio Assunção sofrera com o fim do seu 

casamento, apontado pela professora como um dos motivos que pode ter 

contribuído para a intensificação do uso de drogas pelo ator global. Essas vozes são 

retomadas nos textos dos alunos (ver exemplo 34). 
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TEXTO DO ALUNO 

 
Exemplo 34 

 

Tema: O que leva uma pessoa que tem “tudo” para dar certo envolver-se com 
coisas erradas? 
  

Qual motivo de uso de drogas 
 

Drogas, é um tema que não conheço muito bem, mais acredito que o que pode 
levar uma pessoa; rica, famosa, bonita para o caminho das drogas seja problemas 
pessoais como disilusão amorosa, “conflitos” entre a família, influência de 
“amigos”, entre inúmeras causas. 

Existe várias maneiras de se drogar: consumino bebeidas alcoólicas, o 
cigarro, o uso de anabolizantes. 

Associo cada “tipo” de droga, a uma causa que o leva a consumir essa droga, 
exemplo = uma pessoa com um problema não muito grande, procura drogas como bebida 
alcoólicas; pessoas que “carregam” problemas maiores, procuram drogas mais “pesadas” 
como a cocaína, entre outras. As consequências das drogas, não são favoráveis ao 
consumidor e nem ao vendedor. Uma pessoa que se droga, geralmente é violenta, 
viciada, tem porte de armas, pode sofrer acidentes (dirigindo bêbado), tem alucinações. 
Mais existem pessoas que “lutam” para deixar o mundo das drogas; assistem palestas. Na 
minha opinião é fácil deixar de usar as drogas, pois existem lugares de apoio, só basta o 
consumidor ter, realmente, força de vontade. 

No caso de Fábio Assunção, acredito que seja por ser uma pessoa “aterefada”, que 
ele entrou no mundo das drogas, acredito também que o personagem que um ator 
interpreta, pode sim, influenciar na sua vida real. 

Por mais problemas que uma pessoa pode ter, na minha opinião não há problema 
que justifique o uso de drogas. 

 
Mais também existem drogas que não fazem “mal” a nossa saúde, quer dizer, 

não se usar em quantidade adequada, por que como diz o ditado; Tudo demais é 
veneno, essas drogas são os remédios, que usamos para curar-mos doenças. 

 
(J.K., af) 

 

 

Se observarmos, nos exemplos acima, os trechos em negrito, logo 

visualizamos a relação intertextual com o discurso da professora. Por exemplo, 

todos os textos vão abordar o caso do ator global Fábio Assunção, como se ele 

fosse o tema. Na verdade, o referido caso veio a debate para ilustrar o tema maior: 

os motivos pelos quais as pessoas se envolvem com drogas. Todavia, os alunos não 

conseguiram se distanciar do discurso da sala de aula para falar sobre o assunto. 

Então, eles vão escrever a partir do discurso da professora, retomando-o, 

parafraseando-o, respondendo-o. Diante dessa realidade, eis que nos 

questionamos: poderia ser diferente? Se dissemos logo atrás, no Capítulo 02, com 

base em autores como Bakhtin (2003, 2006, 2008) e Antunes (2009), que a 
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humanidade, ao longo da história, constrói um só discurso, permanentemente em 

composição, o que faz de todo e qualquer texto um intertexto, o que de fato nos 

surpreende na leitura dos dados desta pesquisa?  

Para que possamos responder a essa questão, iremos recorrer mais uma vez 

ao dito naquele capítulo, dessa vez, com base em Fiorin (2006), ao estabelecer a 

distinção entre as relações materializadas entre textos (intertextuais) daquelas 

dialógicas entre enunciados (interdiscursiva). De acordo com o autor, toda relação 

intertextual é também interdiscursiva, mas o contrário não é verdadeiro. Nesse 

sentido, chamou a nossa atenção o fato de, no caso da nossa pesquisa, não 

presenciarmos em nenhum momento um trabalho que levasse o aluno a entender 

essa relação interdiscursiva do texto, não em termos de apropriação dos conceitos, 

mas em termos de apropriação dessas habilidades como recursos a serem 

explorados no desenvolvimento de uma produção textual. Em outras palavras, um 

trabalho com o propósito de fazer com que o aluno perceba que o discurso da 

professora, a reportagem da revista, o artigo do jornal estão postos para que ele 

tenha acesso aos discursos já existentes sobre o assunto, mas não 

necessariamente para inseri-los explicitamente em seu texto. Essa inserção comum 

a todos os textos analisados aconteceu ora através de fragmento ipsis litteris do 

texto de origem, ora configurado através de paráfrases ou simplesmente pela alusão 

ao que foi dito pela professora; em todos os casos, sem indicar a sua procedência, o 

que dar ao aluno uma ilusão de autoria. 

 Evidentemente, concordamos que a intertextualidade, no sentido amplo ao 

qual Antunes (2009) recorre e bakhtiniano da interdiscursividade, é inevitável. No 

entanto, compreendemos que o discurso do aluno também deve aparecer, ainda que 

como continuador dos discursos anteriores, pois sabemos que “a originalidade total 

de cada discurso está, simplesmente, em nunca ser a primeira palavra. A multidão 

de todas as outras pessoas que nos precederam e com quem convivemos fala pela 

nossa voz.” (ANTUNES, 2009, p. 163) Sentimos falta, em todas as turmas 

pesquisadas, de um trabalho de produção textual que focalize a 

intertextualidade/interdiscursividade como parâmetro de constituição do texto, 

externa e anterior à atividade pedagógica da discussão do tema e da produção 

textual. Ao contrário, identificamos em todas elas, as marcas do discurso das 

professoras, e daqueles por elas apresentados, como principal parâmetro de 

constituição do texto do aluno. Feita essa constatação, passamos a investigar sobre 
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o papel que tais marcas desempenham na construção do sentido do texto. É com tal 

propósito que passaremos ao tópico seguinte. 

 

3.4 O papel das marcas interativas nos textos de alunos  

 

Ao abordarmos no Capítulo 02 o trabalho de Gofman (1998) sobre o princípio 

da preservação de face, concordamos com o seu postulado de que, numa interação, 

os falantes estão sempre preocupados ora em se resguardarem, ora em não ferirem 

a face do outro. Para tanto, fazem uso de estratégias variadas com o propósito de, 

ao mesmo tempo, preservar a sua face externa (a que deseja ser vista pelo outro) e 

resguardar a interna (a que intenciona não revelar ao outro). Na escrita, também 

vamos encontrar essa mudança de alinhamento (footing) pelos participantes da 

interação conversacional. Conforme dissemos naquele capítulo, neste trabalho, 

denominamos de marcas interativas os recursos linguísticos/discursivos utilizados 

pelos alunos em seus textos com vistas à leitura do professor. Observamos serem 

elas resultantes de uma preocupação constante do aluno com a leitura e a imagem 

do seu texto a ser feita pelo professor, sendo a ele endereçadas com o objetivo de 

estabelecer a interação. 

Como partimos de uma concepção dialógica da linguagem, seríamos 

incoerentes se ficássemos apenas no plano da identificação das marcas linguísticas. 

É o próprio Bakhtin (2003) que nos desperta para a necessidade de se considerar os 

dois polos do texto. Ficar apenas na identificação das marcas implicaria em ficar no 

polo da oração, do sistema de língua. Se nos propomos a analisar o texto, é 

imprescindível considerarmos também o polo do enunciado, até porque nos 

propomos a refletir sobre a atividade de o aluno autorar o próprio texto e, conforme 

enfatiza Bakhtin (2003, pág. 310), “esse segundo polo é indissoluvelmente ligado ao 

elemento da autoria”. É o referido autor quem nos diz que, enquanto enunciado, o 

texto não se repete, ao contrário do que ocorre se considerado apenas como 

oração. Por isso, compreendemos que a retomada do discurso do professor pelo 

aluno não constitui uma simples repetição, mas se configura num novo texto, 

desempenhando outro papel.  

Das análises dos corpora, depreendemos que algumas marcas interativas 

encontradas desempenhavam papéis semelhantes na construção do sentido do 
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texto, o que nos levou a agrupá-las entre si. Dessa forma, chegamos à seguinte 

categorização: 

 

1) marcas empregadas para demonstrar conhecimento do autor: são aquelas 

utilizadas pelo aluno com o propósito de demonstrar à professora que ele sabe 

sobre o que está escrevendo. É como se sentisse a necessidade de explicitar 

para sua leitora, através de expressões como isto é, ou seja, por exemplo, que 

tem conhecimento sobre o que acabara de abordar. Considerando os papéis 

sociais da professora (aquela que detém o conhecimento) e do aluno (que 

aprenderá com aquela), que, no caso da nossa pesquisa, estão bem marcados 

na sala de aula, essas expressões não foram aqui empregadas no seu sentido 

mais usual de introduzirem uma explicação, um esclarecimento a respeito de 

uma informação nova imediatamente dada. Na verdade, visualizamo-las como 

equivalentes ao aluno dizer: eu sei – você pode não saber que eu sei. 

 

2) marcas empregadas para preservar a face do autor: são aquelas que, ao 

contrário das primeiras (1), são utilizadas pelo autor quando ele percebe que lhe 

falta conhecimento sobre o tema a ser desenvolvido. Nesse momento, ele utiliza 

determinadas expressões no sentido de justificar para sua leitora a ausência 

desse conhecimento. É como se fosse equivalente ao aluno dizer: você sabe - eu 

não sei, deveria saber, mas tenho motivos para não saber. 

 

3) marcas empregadas para demonstrar conhecimento partilhado: são aquelas 

utilizadas pelo autor em seu texto capazes de revelar conhecimento comum entre 

ele e a sua leitora em potencial. Elas estão diretamente relacionadas ao contexto 

da produção. 

 

4) marcas empregadas para evidenciar a opinião do autor: são aquelas que 

revelam uma preocupação do autor em mostrar para a leitora a sua opinião. 

Provavelmente, o aluno teme que a professoa não perceba a sua opinião se ela 

estiver implícita. Exatamente por isso, sente a necessidade de explicitá-la. Como 

em todas as aulas cujos textos foram analisados houve orientação no sentido de 

que os alunos deveriam falar sobre o tema, dando a sua opinião, essas marcas 
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podem ser equivalentes ao aluno dizer: aqui está a minha opinião – existem 

outras diferentes, mas você me autorizou a mostrá-la. 

 

5) marcas empregadas como indícios de autoria: são aquelas que sinalizam a 

voz do aluno. Ainda que de forma tímida e/ou inconsciente, demonstram uma 

possibilidade de autoria. 

 

3.4.1 marcas empregadas para demonstrar conhecimento  

 

Na busca pela compreensão do que representa, para construção do sentido 

do texto, as marcas interativas nele dispostas pelos alunos, identificamos que 

algumas delas revelam certo cuidado do autor em esclarecer determinadas 

expressões/informações por ele apresentadas, intencionando revelar à sua 

leitora/professora o conhecimento que tem sobre os termos.  

 

TEXTO DO ALUNO 

 
Exemplo 35 
 

Os sem-terras 
 

 O movimento da sigla M.S.T. ( Movimento dos Sem-terras ) é um movimento na 
qual há algum tempo o governo pelo menos tenta resolver. 
 Os sem-terras são pessoas sem terras, isto é, são pessoas que não tem lugar 
para morar, vivem procurando um pedaço de chão para mora, vivem a custa de viadultos, 
praças, becos escuros, muitas vezes, para dormir, para ter um lugarzinho onde morar etc. 
 Os sem-terras são também pessoas que vivem cortando cana, perderam seu 
emprego por causa da evolução das máquinas etc. 
 Sem-terras são pessoas que vivem procurando como viver, que vivem procurando 
entender a vida. 
 Sem-terras, são homens que lutam para sobre viver, são muito mais que isso, são 
homens valorosos. 

 
 Quem anda no caminho em direção a luz, não tem tempo de observar o que se 
passa nas trevas. 
 

(H.M., am, TCD A) 

 

 

No segundo parágrafo do exemplo 35, acima, o aluno joga com a própria 

linguagem para explicar que “sem-terras são pessoas sem terras”. No entanto, 
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temendo que a sua leitora/professora não compreenda a intencionalidade do autor, 

este se encarrega de fazer uma paráfrase, marcada pela expressão “isto é”, a qual 

evidencia a necessidade de um esclarecimento sobre o que está sendo dito. 

Provavelmente, a preocupação em definir com precisão a expressão “sem-terras” 

seja fruto do encaminhamento da professora que manifesta a necessidade do aluno 

dizer em seu texto o que sabe sobre o tema. Portanto, é preciso mostrar para a 

professora o conhecimento que se tem e isso, no caso do nosso exemplo, acaba 

provocando uma redundância: por achar que a professora possa não compreender o 

jogo de linguagem, o aluno informa o que já está óbvio.  

Do mesmo modo, ocorre redundância no exemplo 07 (TCD A). O termo “ou” 

(O M.S.T. ou movimento sem-terra tem os seus limites) não foi empregado pelo 

aluno no sentido usual da alternância, porque está integrando expressões de valor 

semântico equivalentes. Entendemos que o seu emprego tem a finalidade de o 

aluno retomar o discurso da professora (trata-se de uma informação dada por ela) e 

demonstrar-lhe conhecimento, pois a sua leitora pode não saber que ele sabe. 

Também vamos encontrar esse fenômeno no exemplo 27 (TCD C). No 

primeiro parágrafo do seu texto, ao fazer uso das expressões “ou” (preconceito é 

uma palavra que não combina com negros ou uma pessoa com maior quantidade de 

melanina) e “ou seja” (Pré: Antes. Conceito: uma informação de Algo ou seja Antes 

uma informação de Algo), inferimos que o aluno objetiva na verdade demonstrar à 

professora que tem esse conhecimento e esteve atento ao seu discurso, pois foi a 

própria Carmem quem explicou em sala tais expressões. (Ver anexo C) 

Não diferentemente, no último parágrafo do exemplo 34 (TCD D), a aluna 

parece preocupada em interagir com a sua leitora. O emprego da expressão “quer 

dizer” (Mais também existem drogas que não fazem “mal” a nossa saúde, quer 

dizer, não se usar em quantidade adequada, por que como diz o ditado; Tudo 

demais é veneno, essas drogas são os remédios, que usamos para curar-mos 

doenças) nos pareceu ter, ao mesmo tempo, o propósito de retomar a informação 

dada pela professora relativa ao cuidado que se deve ter quanto ao uso 

indiscriminado de medicamentos (ver anexo D) e de demonstrar conhecimento a 

respeito de serem os remédios tipos de drogas. Essa informação é uma 

demonstração de aprendizagem, pois, no início do seu discurso (exemplo 33), a 

professora provocara os alunos quanto ao fato de terem ou não usado algum tipo de 

droga. E a reação dos alunos demonstrou desconhecimento da informação que 
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agora é apresentada, fruto certamente da discussão do tema e da leitura da 

reportagem de Veja (anexo G), ocorridas na sala de aula. 

 

3.4.2 marcas empregadas para preservar a face do autor  

 

Se atentarmos para o exemplo 36, a seguir, veremos que o aluno inicia o seu 

texto informando ao seu leitor: Eu não sei falar muito sobre eles mas vou dizer o 

que eu acho. Ao dizer isso, o autor demonstra a sua preocupação em se preservar 

de uma imagem negativa que a sua interlocutora possa construir a partir do seu 

texto. Em outras palavras, o aluno parece ciente de que o seu texto será lido pela 

professora a quem cabe o papel de avaliá-lo. Para não ser “condenado” pela falta de 

conhecimento e, consequentemente, de informação, o aluno propõe à leitora uma 

compensação, marcada pelo operador argumentativo “mas”: ele não tem muito 

conhecimento para falar com maiores detalhes, porém o suficiente para emitir uma 

opinião. Assim, o aluno não foge completamente à regra da atividade proposta pela 

Profa. Ana: dizer o que sabe sobre os sem-terras e apresentar a sua opinião.  

Nos exemplos de 37 e 38, também encontraremos marcas que revelam a 

preocupação do autor em preservar a sua face: 

 

 

TEXTO DO ALUNO 

 
Exemplo 36 
 

Os sem terra 
 

Eu não sei falar muito sobre eles mas vou dizer o que eu acho, em primeiro 
lugar os sem terra eles são muitos pobres e não tem nada eles são muitos judiados e 
umilhados pelo povo, algumas pessoas tem medo deles , outras não, e aí eu digo porque 
ter medo se ele é um ser humano uma pessoa igual a nós, isso acontece porque por 
causa dos prefeitos das cidades grandes, que em vez de asfaltar uma rua, ou tirar os 
pobres de sua casa e colocar em outra melhor, distribuir comidas para as pessoas pobres, 
melhora um pouco o nosso Brasil, não eles querem é aumentar a casa deles, viajar para 
outro país, é por isso que existe a povo dos sem terras lá brigando interditando ruas para 
pedir alguma coisa, desse jeito o nosso país não via para frente nunca, se eu fosse que 
nem eles eu faria o mesmo é claro, brigar por alguma coisa. 
 

 (L.J., am, TCD A) 
 
 
 
 



116 
 

 

Exemplo 37 
 

Os sem -Terra 
 

A muitas pessoas por aí, que são chamados de sem - terra, eles são chamados 
disso por que não tem seu proprio terreno. Entam quando eles ficam sabendo que tem 
terreno sem dono eles vam lá e tiram uma metade do terreno vende como fosse deles. 

Eles são muitos mau-educados, porque eles não trabalham só fica, nesses 
negócio de sem - terras. 

Eu não posso falar muito porque eu não conheço nem sem-terra, se eu 
conhesece, falaria mais deles 
  

 (F, af, TCD A) 
 
 
Exemplo 38 

Os Sem Terras 
 

“Os sem terras” são pessoas que não tem terras e nem casas para se abrigarem, 
principalmente às vezes não tem nem comida. 

Mas acho uma coisa: “Que nossos país fazem das tripas corações para arrumarem 
empregos e terras, enquanto estes sem terras não trabalham e ainda querem ter direitos 
por terras que não arrumam emprego e pegam às terras por álgum motivo justo”. 

Não entendo muito disto, mais o pouco que entendo esta aí escrito. 
Fim 

 
 (S.S.S.L., af, TCD B) 

 

 

No exemplo 37, acima, a aluna, após tecer poucos comentários a respeito do 

tema e, possivelmente, temendo a reprovação da leitora/professora, preserva-se 

dela, justificando-se por não conhecer a realidade vivida pelos “sem-terras”. Esse 

texto pode ilustrar a necessidade que o aluno sente de, ao escrever para a escola, 

mostrar que tem conhecimento, pois ele é sensível ao papel avaliador do professor. 

Portanto, na falta desse conhecimento, é preciso apresentar ao leitor uma 

justificativa. Caso contrário, o professor pode entendê-la como incapacidade do 

aluno. 

Não muito diferente do exemplo 37, em 38, acima, após dois curtos 

parágrafos, a aluna conclui o seu texto marcando-o com a justificativa de que não 

tem muita experiência (entendimento) sobre o tema. No entanto, assim como foi feito 

em 36, há uma tentativa de compensação introduzida pelo conectivo “mas”. Aqui, a 

aluna quer fazer valer o seu esforço em mostrar para o professor tudo que sabe 

sobre o tema: mas o pouco que entendo está aí escrito. 
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Esse cuidado em preservar a sua imagem diante da leitora também vai 

aparecer nos textos produzidos em 2008. Semelhante ao que ocorre no exemplo 36, 

acima, no 34 (TCD D), a aluna já inicia o seu texto preservando-se quanto à 

reprovação pela falta de conhecimento (Drogas, é um tema que não conheço muito 

bem, mais acredito que o que pode levar uma pessoa; rica, famosa, bonita para o 

caminho das drogas seja problemas pessoais como disilusão amorosa, “conflitos” 

entre a família, influência de “amigos”, entre inúmeras causas). É possível observar, 

pelo emprego do operador argumentativo (mais/mas), que a aluna tenta compensar 

o seu desconhecimento “aprofundado” da temática apresentado a sua opinião. 

Assim, ela acredita estar em consonância com a proposta de produção textual 

encaminhada por Carmem. 

Nos quatro exemplos comentados acima, os autores usam a palavra “muito” 

nas expressões consideradas por nós como marcas interativas destinadas à leitora. 

Tal palavra também pode ser interpretada como reveladora da impressão que o 

autor tem da sua interlocutora: o aluno parece presumir que a professora tem muito 

conhecimento sobre o tema sugerido e espera que ele igualmente o tenha. Assim, 

ao afirmar não saber muito, o aluno não assegura ignorar o assunto, ao contrário, 

deixa implícito algum conhecimento a respeito. 

No exemplo 28 (TCD C), a expressão que aparece entre parênteses (o atual 

presidente eleito dos Estados Unidos (não uso o termo “primeiro presidente negro 

dos EUA” porque acho preconceituoso)) é direcionada à leitora como forma de dizer-

lhe que a autora, assim como a professora, não é preconceituosa. Se atentarmos 

para o discurso da professora (exemplo 23), vamos identificar a informação ora 

retomada pela aluna. Aqui, a preservação de face é no sentido de não ser 

compreendida como uma pessoa preconceituosa e, portanto, ser mal interpretada 

pela leitora. Ao mesmo tempo, essa marca é também reveladora de atenção e 

concordância ao discurso de Carmem.  

 

3.4.3 marcas empregadas para demonstrar conhecimento partilhado  

 

Conforme dissemos aqui mesmo neste trabalho, já se constituiu em lugar-

comum nas discussões com professores e interessados no tema da produção textual 

a queixa quanto à dificuldade dos alunos em produzirem textos coerentes, com 
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progressão temática/textual, clareza, objetividade. No entanto, embora comumente 

as pessoas rotulem os textos de (in)coerentes, não se constitui em tarefa simples a 

definição da coerência de um texto, pois ela não pode ser considerada apenas em 

termos locais e imediatos tampouco simplesmente em termos linguísticos. Na 

verdade, ela se define em função de diversos fatores, envolvendo o autor, o leitor, o 

conhecimento de ambos sobre o tema, o próprio texto, a situação discursiva. 

Portanto, numa perspectiva interacional e discursiva da escrita, na qual nos 

inscrevemos, a coerência textual se dá na conjunção de todos esses elementos.  

Partindo desse entendimento, ao analisarmos os textos objeto desta 

pesquisa, averiguamos que os seus produtores deixam neles determinadas marcas, 

as quais sinalizam para uma ativação de conhecimentos compartilhados entre 

autor/leitor – aluno/professora. Tal fato continua a nos encaminhar para o nosso 

entendimento de que não é a ausência de um interlocutor a grande dificuldade na 

produção textual em sala de aula, mas a presença de um específico (no caso, a 

professora) que pode ocasionar algumas lacunas deixadas pelos alunos, de forma 

consciente ou não. 

Partindo do princípio bakhtiniano da responsividade, todo texto nos remete a 

outros textos, seja como resposta seja como possibilidade para outras respostas. 

Nesse sentido, a compreensão de alguns “problemas” no texto do aluno certamente 

auxiliará o trabalho docente e discente na produção textual. É o que ocorre nos 

exemplos seguintes, nos quais algumas lacunas aparentes serão compreendidas 

quando recuperado o contexto de produção. 

 

TEXTO DO ALUNO 

 
Exemplo 39 
 

Os sem terras 
 

Vocês veêm na televisão esse negócio que há apenas que não tem terra, que é 
culpa do presidente que não faz a reforma agrária. A imprensa faz com que os sem 
terras sejam as vítimas, e os proprietários de terra e o presidente sejam os lobos maus, 
mas eu não vejo dessa forma. Vou contar a minha versão dessa história. 

Bom, todos sabem que eles invadem terras e os proprietários, quer dizer alguns 
proprietários, mandam seus empregados atirarem neles pra que eles saiam, você acha 
isso certo ou errado? Eu acho certo, não que é certo matar pessoas, mas se imagine que 
alguém vá entrando sem permissão e destruíndo o que você conseguiu com tanto 
trabalho, sacrifício, suor e destruindo o que você pode imaginar; você ficaria arrasado, 
não?! Seja rico ou pobre ninguém tem o direito de invadir uma terra que não é sua. 

Ah! Você se lembra de um caso que aconteceu a um tempo atrás em que uma 
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repórter estava no acampamento sem terras para fazer uma reportagem e chegou a 
polícia? A imprensa fez com que eles fossem inocentes e os policiais que eram os 
acusados, ah! mas cada vez que eu lembro disso me dá uma raiva. Vocês que viram a 
fita que a repórter gravou dá para ver muito bem o sinismo deles.  O policiais chegam, e 
os sem terras vão jogando coisas neles, como se fossem pessoas comuns, mas não é 
bem assim, eles são uma atoridade e devemos respeitar, eles só queriam se defender, ou 
você acha que eles iam ficar lá parados sem fazer nada? Você conhece essa frase: - Pare 
senão eu a tiro? Pois é, você acha que eles não falaram isso, eles falaram sim, porque um 
policial antes de atirar em alguém tem que falar isso, e você acha que eles pararam, de 
jeito algum parecia que eles queriam levar uns tiros para serem inocentes.  Que sinismo!! 

Agora aquele negócio de fazer passeata para um pouco de terra, tudo bem, mas 
dentro dessa passeata não tem só sem terras há pessoas ricas que estão aí só para 
ganhar mais terras, vocês acham que são todos uns santinhos? Uma vírgula que não, e 
que tem muitas pessoas fazendo um teatrinho só para ganhar mais terra, isso sim. 

Pense comigo, se eles estão sem terra porque não vão trabalhar em alguma 
coisa? Porque aquele cara que é o cabeça dessas manifestações e está até no 
congresso, e que ainda já esta falando inglês, não tão correto, mais está, você acha que 
ele não está ganhando dinheiro? Claro que está, pois se não ele não estaria com a roupa 
que tem no corpo. 

O Lula que protege os sem terras, ele foi acusado de roubar dinheiro, estão 
falando que ele não fez coisas alguma, mas se ele não tivesse feito coisa alguma, como é 
que ele teria um jatinho, e outras coisas, que com o salário que ele tem não daria para 
comprar isso. Esse negócio de sem terra é só um pretexto pra ele se eleger a presidente e 
dá uma de inocente. 

Não é por nada não, mas já dar pra perceber que eu não gosto muito dos sem 
terras né? mas não é para menos eles são muitos sínicos, se vocês não acham eu acho.  
Eles são só para bagunçar o mundo mais do que já está e acusar os policiais de uma 
manifestação, se saem bem, machucados ou até morto, a única vez que eu ouvi isso, foi 
uma manifestação dos policiais onde um policial saiu morto, mas isso é outro assunto. 

Resumindo a impressa só pará ter audiência coloca, os sem terras, sem teto, sem 
nada para ser inocentes, mas são tão culpados quanto os outras pessoas, como os 
policiais. 

Vocês que acreditem na versão da televisão, que eu acredito na minha. 
OBS: me perdoem não deu para contar tudo o que eu queria contar.  Os sem 

terras são uma farsa e uns sínicos. 
 (A.L.T., af, TCD B) 

 
Exemplo 40 
 

“É vivendo e aprendendo sobre as celebridades.” 
Quando acontece isso com uma pessoa, não dar para saber bem porque ele fez 

isso, pois tem várias razões de acontecer isso por ex: casos de família papel das suas 
falas nas novelas, os amigos etc. Contando com isso ele pode usar essas drogas, em 
fim. 

(C., am, TCD D) 

 

 

No exemplo 39, a aluna lida com as informações do texto com a certeza de 

que o seu leitor conhece o assunto. Essa certeza da autora de que suas 

informações estão sendo partilhadas se deve, provavelmente, ao fato de o assunto 

comentado ter sido, na época em que o texto foi produzido, muito divulgado pela 
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imprensa. Através das expressões destacadas, observamos que há momentos nos 

quais a autora fala como se todos partilhassem não só as mesmas informações, mas 

também os mesmos meios de aquisição desse conhecimento (ver trechos em 

negrito). Assim, sendo a professora uma pessoa “bem informada”, a aluna espera 

que ela saiba sobre quem ou o que está se falando.  

Se for a coerência considerada somente em termos locais, logo de início, 

identificaríamos um problema (Vocês veêm na televisão esse negócio). A autora 

começa o seu texto com uma retomada: a expressão em negrito teria função 

anafórica, devendo, portanto, o seu referente ter sido anteriormente explicitado 

(coesão endofórica44). No entanto, ao tomá-la como marca interativa/discursiva, 

devemos considerar outros componentes do discurso e aí inferimos que há sentido 

na expressão empregada, pois a relação desse termo se dá com elementos fora da 

superfície textual (coesão exofórica) e, em sendo o sentido de um texto manifestado 

na relação interdiscursiva, a coerência aqui se estabelece pela imagem que o aluno 

tem do papel social desempenhado pelo professor: aquele que detém conhecimento 

e se mantém sempre informado. Assim sendo, esse negócio logo vai ser 

recuperado pela sua leitora em primeiro plano, como o movimento dos sem-terras.  

Do mesmo modo, ao se referir à fita que a repórter gravou, a aquele cara que 

é o cabeça e ao Lula que protege os sem terras, a aluna parece acreditar no 

conhecimento da leitora quanto ao fato de se referir, respectivamente: ao confronto 

entre policiais e integrantes do MST, ocorrido em Eldorado dos Carajás/PA, em 17 

de abril de 1996, nacionalmente divulgado pelos órgãos de imprensa como a 

Chacina de Eldorado dos Carajás, por ter resultado na morte de 19 trabalhadores 

rurais e centenas de feridos e mutilados; ao então líder do MST, José Rainha, sobre 

quem pairavam denúncias, amplamente divulgadas na imprensa, de se beneficiar 

em nome do referido movimento; e ao, na época, pretenso candidato à presidência 

da república, Luís Inácio Lula da Silva, reconhecido até então pela criação de um 

partido oposicionista ao governo, o Partido dos Trabalhadores – PT, e pelo apoio 

incondicional aos movimentos de esquerda.  

Caso semelhante apareceu nos dados constituídos nas duas turmas de 2008, 

conforme ilustra o exemplo 40. O sentido do texto do aluno só pode ser atribuído se 

                                                 
44  No campo da LT, existem inúmeros trabalhos dedicados ao estudo da coerência e da 
coesão. No Brasil, há alguns anos, estudiosos como Koch (1997, 1998, 2001), Koch e Elias 
(2009) e tantos outros vêm publicado diversos trabalhos sobre esse tema. 
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recuperado o contexto de produção. A sua construção se deu em função da 

reportagem de Veja trazida à discussão por Carmem. Todos os termos em negritos 

referem-se ao ocorrido com Fábio Assunção, inclusive, o primeiro parágrafo inteiro. 

Todavia, essa figura não nos é previamente apresentada na materialidade do texto. 

Inferimos, portanto, que, para o autor, as demais informações parecem 

desnecessárias, considerando que o seu texto será lido pela professora, que estava 

na situação de produção e foi a responsável por apresentá-las ao aluno. 

 

3.4.4 marcas empregadas para evidenciar a opinião do autor 

 

Embora apenas em uma turma o tenha explicitado, em todas elas, o 

encaminhamento da professora foi no sentido da produção de um texto dissertativo. 

E, como bem enfatizaram Ana e Carmem (exemplos 01 e 18), era necessário 

escrever sobre o tema e emitir uma opinião a respeito. Nesse sentido, encontramos 

nos textos analisados marcas reveladoras da preocupação dos produtores em 

delimitarem o seu ponto de vista.  

Expressões como Eu concordo, Eu não concordo (exemplo 03); Pra mim, 

Para mim (exemplos 04 e 17); Eu sou a favor (exemplo 06); Na minha opinião 

(exemplo 16, 34); Eu acho (exemplo 21); Eu, sinceramente, não sei por que 

(exemplo 27); Associo, acredito (exemplo 34) parecem levar em consideração o fato 

de que, para o aluno, a sua opinião só será percebida se estiver explicitamente 

marcada ou que ele acredita ser necessária explicitá-la, em virtude da orientação 

dada pela professora, mencionada no parágrafo anterior.  

Até aqui, a nossa leitura dos dados tem mostrado com maior ênfase as 

coincidências, o que de comum encontramos entre os textos analisados. Todavia, 

estaríamos em dissonância com a própria teoria bakhtiniana, que embasou as 

nossas discussões, se não considerássemos também as particularidades de cada 

um deles, afinal de contas tais textos foram escritos por seres de linguagem, através 

da linguagem, numa situação de linguagem. Por comungarmos com o pensamento 

de que a subjetividade45 é um elemento inerente às atividades de linguagem, 

                                                 
45  O termo subjetividade será aqui empregado como “elemento inerente às atividades 
linguísticas de falar, ouvir, ler e escrever”, não coincidindo com a “noção corrente de 
criatividade” (VAL et al, 2009, pág. 67), que na escola tem apresentado acepções diferentes. 
Para alguns professores, o texto criativo é aquele que reproduz estrutura previsível, já 
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entendemos que todo texto, embora condicionado ao contexto de produção, 

apresenta traços dessa subjetividade: mesmo de forma inconsciente, todo produtor 

(assim como o leitor) de um texto imprime nele sua marca, que é axiológica, 

portanto, subjetiva: tais marcas também são marcadas pela história de vida de cada 

sujeito, pelas suas representações sociais, pelas suas preferências. Considerando 

esses aspectos, passemos ao tópico seguinte. 

 

3.4.5 marcas empregadas como indícios de autoria 

 

É interessante observar que, embora timidamente, a escolha de determinadas 

palavras (e não outras) pode ser considerada como uma possibilidade de o aluno 

inscrever-se no texto como autor. Apesar de, na maioria dos textos, haver a 

predominância do discurso do professor, há neles expressões que também podem 

revelar a marca do autor. No entanto, não presenciamos, em nenhuma das turmas 

pesquisadas, um trabalho com a finalidade de, a partir dessas marcas, encorajar o 

aluno no sentido de desenvolver a sua habilidade de autorar seus próprios textos. 

Um trabalho docente que o leve a refletir sobre a linguagem empregada, com a 

preocupação primeira de compreender o processo de construção do texto, para só 

depois se chegar ao campo da forma. Um trabalho que considere a verticalidade e a 

horizontalidade do texto como seus elementos constitutivos.  

Para o desenvolvimento da habilidade de autorar o próprio texto, é 

fundamental o movimento exotópico do aluno em relação a sua produção, atividade 

a ser estimulada e mediada pelo professor. Tal exercício pode levar o texto a 

diversas versões e desmitificar a sua construção, pois através dele o aluno será 

levado a perceber que o texto “pronto” é fruto de investimento, de empenho, de 

trabalho com a linguagem e não simplesmente produto da inspiração do seu autor. 

É possível visualizar, em todos os textos analisados, além da reprodução do 

discurso do professor, diversas marcas que poderiam servir como ponte de 

mediação para o desenvolvimento da autoria. Podemos destacar, por exemplo, nas 

TCD A e B, o emprego de diversos verbos para denominar a ação dos sem-terras. 

Embora a grande maioria opte por utilizar o verbo invadir (exemplos 02, 03, 04, 06, 

10, 12, 14, 16, 17), tantas vezes reforçado pelos discursos das professoras, há 

                                                                                                                                                         
consagrada no espaço escolar; para outros, criativo é exatamente o texto que foge ao 
padrão, que impressiona o leitor pela quebra de expectativa. 
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também o emprego de explorar, lutar (exemplo 07), instalar (exemplo 08), procurar 

(exemplo 35), tirar (exemplo 38), pegar (exemplo 39). Tais expressões têm um 

mesmo referente e, do ponto de vista linguístico/sintático/morfológico, até podem ser 

consideradas equivalentes, porém, do ponto de vista discursivo, elas não coincidem, 

pois representam posições axiológicas diferentes. São reveladoras de valores 

adquiridos/construídos nas relações sociais estabelecidas, são reveladoras de 

outras vozes (dos pais, da televisão, da revista, do colega, da igreja, da internet, 

dentre tantas) que teimam em aparecer, ainda que o desejo do seu autor seja 

declarar total concordância com o discurso da professora, a fim de receber dela a 

aprovação. 

É o caso que ocorre no exemplo 21 (TCD C), comentado aqui mesmo neste 

trabalho. Ao tentar se apresentar como um sujeito desprovido de preconceito, o 

autor deixa escapar o seu verdadeiro posicionamento axiológico, revelando o seu 

preconceito em relação à homossexualidade. Essa voz que quisera abafar se tornou 

ainda mais evidente quando comparado o seu aos demais textos. O emprego de 

termos como homossexual e heterossexual (exemplo 20) confrontam-se 

discursivamente com gays, viados e homem (exemplo 21). Ao mencionar em seu 

texto que nem um homem quer um viado por pertor porque seus amigos acha que 

ele também e gay, conseguimos visualizar a imagem socialmente construída de 

homem como “macho” em oposição à “fêmea”, o que não coincidiria com a imagem 

do homossexual. Também aqui o “homem” pode estar relacionado ao caráter de 

responsabilidade. Na nossa sociedade, dizer que alguém é um homem, muitas 

vezes, recebe a conotação de que se trata de uma pessoa responsável, 

compromissada, íntegra.  

Na sequência, o aluno diz que as lesbicas não gosta de homens.  Mais uma 

vez, ele recorre à imagem do macho em oposição à fêmea. Num trabalho com foco 

na autoria, a professora poderia mediar esse discurso através de questionamentos 

que levassem o aluno a refletir sobre o que escreveu, levando-o a perceber a 

vulnerabilidade dos seus argumentos. As “lésbicas” não gostam do pai, do irmão, do 

colega de trabalho, do amigo? O homossexual não pode ser responsável, 

comprometido, íntegro? Que concepção de homem subjaz ao texto? Por que e 

como tal concepção foi construída? O emprego desses termos está em consonância 

com a tese defendida pelo autor no texto? Questões como essas levam o produtor a 
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operar sobre a sua produção, a, ao mesmo tempo, distanciar-se da primeira versão 

para se aproximar mais do texto pretendido. 

Ainda no exemplo 21, vamos encontrar o emprego da palavra preto (mais a 

comsiemsia dos homens brancos e que os pretos são burro, pobre e um povo 

miserável). Essa expressão difere discursivamente de outros usos para referir-se 

aos afrodescendentes: negro, utilizado no início do próprio exemplo 21 e em outros 

também; pessoa de pele escura; com maior quantidade de melanina na pele; e o 

próprio termo, ora utilizado, afrodescendente. Há, por trás de todas essas 

expressões, uma carga valorativa – social e historicamente marcada - e, em sendo 

expressões de linguagem, elas são sempre semióticas, portanto, signos que, como 

tal, não podem ser considerados isoladamente. (BAKHTIN, 2006)  

Não diferente do que acontece com os textos das TCD A, B E C, na TCD D, 

expressões como viciado (exemplo 32), drogado, TDR, boca de fumo (Figura 04) 

para referir-se à Fábio Assunção não podem ser consideradas se não forem 

incluídas num contexto mais amplo. Do mesmo modo, os termos envolvimento com 

drogas, passando por problemas, entrou para o mundo do crime (exemplos 33 e 34) 

são, do ponto de vista discursivo, muito diferentes, embora aqui todos eles tenham 

sido empregados pelos alunos para se referirem à atitude do ator global. 

Diante do exposto, somos levados a acreditar que pensar num trabalho 

pedagógico com foco na autoria, é partir do princípio dialógico de que todo texto não 

pode ser considerado apenas na sua materialidade linguística, pois ele, como 

processo de linguagem, será sempre semiótico. É também acreditar, e levar o aluno 

a fazê-lo, que o movimento exotópico é imprescindível ao autor de qualquer texto, 

pois permite-lhe visualizar aspectos que o envolvimento imediato com a produção 

textual em sala de aula não lhe possibilita realizá-lo. Para tanto, é fundamental a 

mediação do professor, no sentido de proporcionar esse distanciamento e conduzir 

a aproximação, o retorno, por assim dizer, do autor ao seu texto. 

 

3.5 A escola como lugar de mediação: em busca da autonomia/autoria na 

produção de texto  

 

 No desenrolar do nosso trabalho, cada vez mais, um aspecto nos 

parece claro: como corolário das questões postas inicialmente em 3.1 (Como ensinar 
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os alunos a escrever? e O que ensiná-los?) se apresentam duas outras: como levar 

o aluno a escrever em sala de aula? e Que textos são significativos para serem 

trabalhados em sala de aula? Como possibilidade de resposta, para este momento, 

pensamos no papel mediador do professor (e da escola), fundamental ao 

desenvolvimento da autonomia dos sujeitos e da autoria na produção textual, sobre 

o que passamos a discutir. 

A complexidade do processo de escrita, pelo envolvimento de diversos 

fatores, não se constitui num impedimento para a realização de um trabalho 

produtivo em sala de aula. O primeiro passo para tanto é reconhecer que, dada a 

sua complexidade, torna-se difícil para o aluno desvendar “os segredos da escrita” 

sozinho. Nesse sentido, é fundamental a mediação do professor.  

 

Parece óbvio, mas nem sempre esteve presente na escola a prática 
de ensinar a escrever. Embora hoje se reconheça o trabalho bem 
sucedido de muitos professores nessa área e também a qualidade 
das propostas de escrita de muitos livros didáticos, sabe-se que, 
durante muito tempo, predominou na escola a atitude do mandar 
escrever, mas não ensinar a escrever. (VAL, 2009, p. 131-132) 
 
 

 No caso específico da nossa pesquisa, observamos, nos dois momentos, a 

prática do mandar escrever. Embora, em 2008, tenha havido uma preocupação 

maior com a diversidade de textos, pertencentes a gêneros diversos, trazidos à sala 

de aula para a discussão que antecede a produção textual, não percebemos um 

trabalho docente com vistas a levar o aluno a avançar no texto, tomando como 

referência o próprio texto. Em outras palavras: um trabalho através do qual as 

intervenções do professor fossem acontecendo, com base na escrita do aluno, no 

sentido de levá-lo a refletir e a descobrir os elementos importantes para a construção 

de um texto. Em sendo o professor aquele ser de linguagem com maior experiência, 

caberia a ele a missão de proporcionar ao aluno a possibilidade de se tornar autor 

da sua produção textual.  

É o professor o responsável pelo planejamento das ações a serem 

desenvolvidas na sala de aula. Assim sendo, uma vez tendo bem definidos os 

objetivos da escrita e clareza quanto à diversidade de habilidades específicas 

envolvidas nos processos de interação por ela mediados, ele poderá planejar 

atividades que levarão o aluno a vivenciar práticas de produção textual produtivas, 

no sentido de desenvolver habilidades para lidar e compreender tanto as questões 
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de ordem mais estrutural, como ortografia, paragrafação, progressão temática, 

sintaxe, quanto aquelas que envolvem o uso social da escrita: contexto de 

circulação, adequação ao gênero, intencionalidade discursiva, público-alvo. É 

importante destacar que ter clareza dos objetivos a serem alcançados não significa 

inflexibilidade. Ao contrário, ao desenvolver um trabalho dessa natureza na sala de 

aula, o professor certamente chegará à compreensão de “que a seleção do tipo de 

conhecimento a ser trabalhado nos diversos níveis de escolaridade não pode ser 

definida a priori, mas vai depender de um diagnóstico para avaliar o que os alunos já 

sabem e o que ainda precisam aprender.” (VAL, 2009, p. 132-133) 

Para tanto, é fundamental que professores e alunos estejam cientes quanto à 

natureza processual da escrita, atrelando o seu desenvolvimento a um projeto 

pedagógico mais amplo, com possibilidades de continuidade, investimento, 

aperfeiçoamento. Os objetivos a serem alcançados com a prática de produção 

textual em sala de aula não devem ser previstos em termos imediatos, mas, 

gradativamente, numa sequência de ações planejadas e elaboradas a partir das 

necessidades individuais e sociais do aluno e da escrita, mediadas pelo professor 

em sala de aula. 

O termo mediação está aqui empregado para designar a ação de mediar, 

atuar como mediador, aquele que age como intermediário nos niveis de 

desenvolvimento real e proximal do aluno. No nosso caso, o professor que vai atuar 

entre o conhecimento textual que o aluno tem (o real) e aquele a ser por ele 

alcançado (o proximal), através do desenvolvimento/aperfeiçoamento de suas 

habilidades. Depreendemos dos estudos de Bakhtin (2003; 2006) e Vygotsky (2005) 

que o conhecimento não é o resultado da interação direta do sujeito com o objeto, 

mas se dá através de instrumentos materiais e simbólicos, destacando-se entre eles 

a linguagem. Dessa forma, a aprendizagem acontece de maneira semiótica, pelo 

contato do sujeito com tais objetos e símbolos, através do outro, responsável por 

orientar o olhar do aprendiz nesse processo de aprendizado. De acordo com 

Fontana (2005): 

 

A mediação do outro desperta na mente da criança um sistema de 
processos complexos de compreensão ativa e responsiva, sujeitos 
às experiências e habilidades que ela já domina. Mesmo que ela não 
elabore ou não aprenda conceitualmente a palavra do adulto, é na 
margem dessas palavras que passa a organizar seu processo de 
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elaboração mental, seja para assumi-las ou para recusá-las. 
(FONTANA, 2005, p. 19) 
 

O discurso imediatamente citado vai encontrar respaldo nos estudos 

vygotskyanos. No seu livro Pensamento e linguagem, Vygotsky (2005) discorre a 

respeito da representatividade do adulto sobre a aprendizagem da criança. Esse 

papel significativo desempenhado pelo adulto ocorre porque, por meio da linguagem 

e de outros sistemas simbólicos, ele auxilia a criança na apropriação da realidade e 

dos modos de agir sobre ela. Nesse sentido, compreendemos o processo de 

formação do sujeito, através da linguagem, na interação social. Tal concepção 

remete-nos, sobretudo, a Vygotsky (1997, 2005) e a Bakhtin (2003; 2006). O 

primeiro concebeu o sujeito humano como uma construção social, fruto das 

internalizações das produções culturais de sua sociedade, mediadas pela 

linguagem. Para o segundo, a formação do homem se dá na interação social, 

através da linguagem, na rede de relações sociais da qual participa constantemente. 

Partindo dos conceitos de mediação semiótica em Vygotsky e dialogismo em 

Bakhtin, destacamos a importância da participação do professor na produção textual 

em sala de aula, no sentido de fazer a mediação entre o aluno e o desenvolvimento 

da sua própria habilidade de escrita. Tal mediação é fundamental para que o aluno 

desenvolva e se aproprie de estratégias de produção textual, além dos conteúdos 

necessários à elaboração de um texto, em que a autoria se revele como aspecto 

fundante. 

Vygotsky (2005) destaca a necessidade de diferenciar a mediação nas 

interações cotidianas das ocorridas no ambiente escolar: nas interações cotidianas, 

a mediação do adulto acontece naturalmente, provocada pelo próprio processo de 

utilização da linguagem. Nas interações sistematizadas, há uma orientação explícita 

no sentido de aquisição do conhecimento pela criança. No caso da escrita, o autor 

destaca a importância dessa orientação. Trata-se de uma atividade a ser 

cuidadosamente dirigida, pois “até mesmo o seu mínimo desenvolvimento exige um 

alto nível de abstração. É a fala em pensamento e imagens apenas.” (VYGOTSKY, 

2005, p. 123) Nesse sentido, a escrita deve ser cuidadosamente dirigida, através de 

ações conscientes, que possam dar conta da ausência de elementos na escrita a 

que o aluno está normalmente acostumado nas situações de fala oral: 
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Na conversação, todas as frases são impelidas por um motivo. O 
desejo ou a necessidade levam aos pedidos, as perguntas conduzem 
às respostas, e a confusão à explicação. Os motivos variáveis dos 
interlocutores determinam a todo instante o curso da fala oral. Ela 
não tem que ser conscientemente dirigida – a situação dinâmica se 
encarrega disso. Os motivos para escrever são mais abstratos, mais 
intelectualizados, mais distantes das necessidades imediatas. Na 
escrita, somos obrigados a criar a situação, ou a representá-la para 
nós mesmos. Isso exige um distanciamento da situação real. 
(VYGOTSKY, 2005, p. 123-124)  

 

Longe de querermos aqui colocar a fala e a escrita numa perspectiva 

dicotômica, por entender que essa relação deve ser considerada na perspectiva do 

contínuo tipológico da produção textual46, trouxemos a voz vygotskyana para 

respaldar a nossa leitura que se desvelou a partir da análise dos dados 

apresentados em 3.3: a necessidade de se desenvolver um trabalho de produção 

textual em sala de aula com foco na autoria. Para tanto, cabe ao professor, como 

aquele que supostamente tem domínio sobre as operações a serem realizadas 

sobre um texto, facilitar o processo de aprendizagem do aluno, proporcionando-lhe o 

distanciamento (movimento exotópico) necessário ao ato criativo. É o professor 

quem deve facilitar para o aluno a tarefa de escrever, não no sentido de fornecer-

lhes receitas, fôrmas prontas ou listagens exaustivas do que deve ou não constar 

num texto bem elaborado, mas no sentido de propiciar o seu aprendizado, 

acompanhando o curso do seu desenvolvimento. A esse ser de linguagem com 

maior experiência, cabe a tarefa de, considerando a escrita do aluno, ler, reler, 

questionar, responder, conduzi-lo ao exercício dessas atividades, situando-o quanto 

ao contexto de produção e recepção do texto em processo. Cabe a ele desenvolver 

um trabalho que leve o aluno a compreender e a desempenhar a sua função de 

produtor autor de texto.  

Na verdade, o que nós encontramos durante a nossa pesquisa não foi o aluno 

produtor de texto, quiçá autor, mas o “aluno-função”. Aquele que, de acordo com 

Geraldi (2000, p. 129-130), “entendeu o jogo da escola: [...] Ele está devolvendo, por 

escrito, o que a escola lhe disse, na forma como a escola lhe disse.” Assim sendo, 

conforme nos chama atenção o referido autor, a escola parece contribuir para a 

                                                 
46 Aceitamos a hipótese defendida por Marcuschi (2001, p. 37) de que “as diferenças entre 
fala e escrita se dão dentro de um continuum tipológico das práticas sociais de produção 
textual e não na relação dicotômica de dois pólos opostos”. Nessa perspectiva, encontramos 
correlações nas duas modalidades em vários planos, surgindo daí “um conjunto de 
variações e não uma simples variação linear”. 
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anulação do sujeito, tirando-lhe a sua voz, inibindo o seu papel de produtor de texto, 

transformando-o no aluno-função, aquele que está ali para escrever “redação”, na 

forma que a escola propõe.  

Comungando com o entendimento do autor acima citado, e considerando os 

resultados desta pesquisa, podemos dizer que a escola, nos dois momentos (1998 e 

2008), não conseguiu realizar um trabalho que contribuísse efetivamente para o 

desenvolvimento da habilidade de o aluno produzir/autorar textos. Diferentemente do 

trabalho escolar denominado por Geraldi (2000) como escrita de redação, a 

produção de um texto pressupõe a voz do autor. Portanto, para que a escola trilhe 

um caminho que leve ao desenvolvimento pelo aluno da habilidade de escrever 

textos, “não é necessário anular o sujeito. Ao contrário, é abrindo-lhe o espaço 

fechado da escola para que nele ele possa dizer a sua palavra, o seu mundo, que 

mais facilmente se poderá percorrer o caminho.” (GERALDI, 2000, p. 130-131) 

Foi nesse sentido que trouxemos o conceito bakhtiniano de autoria, pois ele 

nos leva a refletir sobre a posição exotópica a ser assumida pelo produtor para dar 

acabamento ao seu texto, para autorá-lo. É preciso que o produtor se distancie da 

sua produção, olhando-a de fora, com o olhar de um autor, cuja finalidade é 

orquestrar as vozes nela presentes, inclusive, imprimir-lhe a própria voz. Para que 

isso aconteça, é fundamental que o professor, como aquele ser de linguagem com 

maior experiência e com a autoridade que lhe convém, assuma a missão de mediar 

esse processo.  

Conforme mostramos em 3.4, em todas as turmas pesquisadas, a maneira 

como a tarefa da produção textual foi mediada pelas professoras influenciou 

significativamente, o que não quer dizer positivamente, os resultados obtidos. Ao 

apontarmos as marcas do discurso do professor, e do contexto escolar, na produção 

escrita dos alunos, intencionamos chamar atenção para a relevância da postura do 

professor em sala de aula e a representatividade que ela tem nas atitudes do aluno. 

Nesse sentido, acreditamos que é nesse “poder de influência” do professor sobre o 

texto do aluno, hoje um dos responsáveis pelo engessamento da autoria, que está o 

caminho para a sua emersão no contexto de sala de aula. A partir das ações 

docentes planejadas, orientadas, e orientadoras, as ações discentes nas aulas de 

produção de textos deverão ser redimensionadas, contribuindo para que os alunos 

não sejam simplesmente (re)produtores, mas autores de seus próprios textos. 
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CONCLUSÃO: DO QUE ENCONTRAMOS, POR ENQUANTO

 

 

A práxis exige construção, permanente, sem 
cristalizações de caminhos. Na práxis, alteram-se 
sujeitos envolvidos e percepções sobre o próprio objeto. 
Em se tratando de objeto que se move, se constitui, a 
própria natureza do objeto destrói pontes enquanto 
caminhos que se fixam. Então, é preciso eleger o 
movimento como ponto de chegada, que é partida.

47 

 

Com o propósito de suspender, ainda que temporariamente, a caminhada que 

trilhamos neste trabalho, nossa proposta para este momento é tentar recuperar as 

inquietações existentes no limiar da nossa pesquisa, apresentadas sob a forma de 

questionamentos na Introdução desta dissertação. Longe de intencionarmos 

mostrar a resposta a cada uma dessas questões, pretendemos, para este momento, 

suscitar algumas possibilidades de respostas, pensadas a partir das análises 

empreendidas no nosso estudo. Se as conclusões a que chegamos, por enquanto, 

provocarem outras inquietações a quem as ler, certamente teremos encontrado o 

nosso ponto de chegada, que é partida.  

Nesse sentido, retomaremos as seguintes questões: como a relação 

professor/aluno e os papéis sociais que desempenham interferem na produção 

escrita do aluno e são marcados linguisticamente no seu texto? Como o discurso do 

professor e aqueles por ele apresentados na discussão sobre o tema a ser 

desenvolvido são tratados pelo aluno na sua produção textual? Até que ponto o 

aluno se inscreve no texto como autor?  

Nas discussões que realizamos até aqui, um aspecto que nos parece 

fundamental é o processo interativo subjacente à produção textual em sala de aula. 

A análise comparativa dos textos produzidos nos dois momentos desta pesquisa 

demonstrou que há uma relação bastante acentuada entre o discurso (fala) da 

professora e o texto (escrito) do aluno. Nas aulas de produção textual analisadas, 

nas quais houve uma discussão prévia do tema a ser desenvolvido, os alunos 

apresentaram uma tendência à reprodução do discurso da professora (ou aqueles 

por ela apresentados), havendo uma grande semelhança entre os textos, sendo 

                                                 
47  GERALDI (1997, p. XXVIII, grifo do autor) 
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estes produzidos a partir das questões levantadas por ela, no momento da 

discussão.  

Pela leitura dos dados, fomos levados a crer que há uma preocupação do 

aluno em sinalizar o seu texto para o seu leitor presumido: o professor. Nesse 

sentido, ele deixa marcas linguísticas a serem interpretadas pelo professor, 

fundamentais à construção do sentido do texto. Averiguamos que elas não 

aparecem aleatoriamente, mas que desempenham um papel interacional: ora para 

demonstrar conhecimento (3.4.1 marcas empregadas para demonstrar 

conhecimento e 3.4.3 marcas empregadas para demonstrar conhecimento 

partilhado), ora para justificar a sua falta (3.4.2 marcas empregadas para preservar a 

face do autor), ora para explicitar uma opinião (3.4.4 marcas empregadas para 

evidenciar a opinião do autor), ora como possibilidade, ainda que de forma não-

consciente, de inscrever-se no texto como autor (3.4.5 marcas empregadas como 

indícios de autoria), as marcas são endereçadas à sua leitora, como uma resposta 

do aluno ao que a professora e a escola esperam dele. Entendemos ser essa 

imagem que o aluno tem da escola, da professora, e dele próprio, um constructo 

social, fruto das relações estabelecidas entre esses sujeitos na sociedade. Portanto, 

trata-se de relações dialógicas. O texto do aluno, sendo um ato de linguagem, é 

marcado pelo dialogismo, o que implica também no princípio da responsividade: todo 

ato de linguagem é uma resposta e pode suscitar outras respostas.  

É importante ressaltar que o discurso retomado pelo aluno, configurado no 

seu texto, implica outro acontecimento. Embora haja aqui uma confiança na palavra 

do outro (o professor), uma fusão das vozes da professora e do aluno, elas não se 

identificam e não se repetem. Retomar o discurso do professor não significa repeti-

lo, porque, conforme discutimos neste trabalho, com base na teoria bakhtiniana, o 

texto é constituído de dois polos: o do sistema de linguagem (o repetível) e do 

enunciado (único, singular, não repetível). Nesse sentido, as marcas linguísticas 

comuns aos textos dos alunos e ao discurso das professoras são entendidas como 

“material e meio” na construção do texto como enunciado. Entendemos que elas são 

resultantes da compreensão que o aluno tem do processo de escrita e dos papéis 

desempenhados pelos sujeitos no espaço escolar.  

De acordo com o pensamento bakhtiniano, compreender é dar uma resposta 

ao pensamento do outro. É emitir uma posição valorativa ao pensamento do outro. 

Nesse sentido bakhtiniano, a compreensão não está simplesmente no campo do 
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sentido, mas no campo axiológico. Portanto, ela não é momentânea, mas construída 

ao longo do tempo. Nesse sentido, a compreensão do aluno sobre o que deve 

constar no seu texto não é responsabilidade sua, tampouco falta de interesse ou 

comodidade. Ela resulta de diversos fatores, dentre eles, a concepção que se tem 

sobre a produção textual na escola. 

E é dessa forma que, acreditamos, ser também imprescindível ao ensino do 

texto a concepção bakhtiniana, fundamental à leitura, sobre o que seja a 

compreensão. É necessário entender que o texto é construído a partir de outro, 

dirigido ao outro e está inserido em um gênero do discurso, portanto, traz em si as 

marcas do contexto de produção. Esse entendimento sobre o que seja o texto, em 

parte, pareceu-nos presente na produção textual dos alunos pesquisados. No 

entanto, a análise dos dados levou-nos à conclusão de que falta ao aluno o 

entendimento do que seja a compreensão: é preciso recorrer à leitura (das 

reportagens, do discurso do professor, do artigo de opinião, do texto em slides etc) 

para compreender e se posicionar diante dos textos dos outros, através de outros 

textos, agora, também seus.  

Ao afirmarmos que o aluno tem um entendimento parcial sobre o princípio 

dialógico do texto, tomamos por base a nossa leitura dos dados, quando foi possível 

observar que o aluno demonstra conceber tal princípio como algo local e imediato 

(seu texto é uma resposta ao discurso da professora, em sala de aula, determinado 

pelo papel social da escola). No entanto, esse seu entendimento sobre o texto não 

nos parece nem local nem imediato, pois vem sendo construído ao longo das 

relações sociais estabelecidas no ambiente escolar, principalmente, naquelas entre 

professor e aluno. As produções textuais analisadas estão permeadas pelos sujeitos 

envolvidos no espaço escolar. Dessa forma, o dizer (e o dito) do (pelo) aluno está 

embasado na imagem que ele tem sobre o que as professoras sabem/pensam a 

respeito do tema, o que a escola espera que ele diga, o que ele está autorizado a 

dizer.  

 Essa compreensão apresenta como consequência um quadro de deficiências 

na produção textual dos alunos que estão não só relacionadas a questões 

linguísticas, de teor gramatical, mas, principalmente ao conteúdo. Pela natureza dos 

textos analisados, parece-nos que essa deficiência possa está relacionada também 

a aspectos localizados fora do espaço e do momento da produção textual. Pode está 

relacionada ao fato de o aluno não saber o que dizer. Em outras palavras, o 
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problema advém da falta de um trabalho escolar focado na interdiscursividade, na 

produção de textos com planejamento, com objetivos bem definidos e que 

desempenhem um papel social. Não observamos nas escolas pesquisadas essa 

preocupação com a dimensão dialógica do texto nem com o seu caráter processual. 

Ao contrário, temos observado práticas que se resumem à rotina dos alunos 

escreverem textos improvisados na sala de aula, sem uma função definida, 

geralmente em uma única versão a ser “lida” pela professora.  

A produção textual deve ser apresentada ao aluno como algo cuja habilidade 

pode ser desenvolvida por qualquer um, gradativamente, com empenho e 

investimento. É preciso conscientizá-lo de que o texto é produto de uma série de 

operações, ao contrário da visão romântica de que apenas alguns iluminados 

produzem seus textos impelidos pela inspiração. Ao professor não cabe 

simplesmente apresentar o tema e provocar uma discussão a respeito (embora 

reconheçamos a importância de tais ações), mas mediar o processo de escrita, 

levando o aluno ao desenvolvimento de habilidades concretas de produção textual. 

Para tanto, acreditamos serem as atividades de reformulação textual 

imprescindíveis. Elas devem ser utilizadas como instrumento do autorar e não 

apenas como recurso para corrigir questões formais e estruturais de linguagem. 

Vale salientar que, durante os dois momentos da nossa pesquisa, não 

presenciamos atividades de reformulação textual, seja no sentido de corrigir 

aspectos formais, seja no sentido de desenvolver a autoria. Nem mesmo em 2008 

ela aconteceu. Nossa expectativa em torno desse ano, como dissemos na 

Introdução, se deu pelo fato dessa data marcar uma década da implementação pelo 

MEC dos PCN, documento que tinha como uma das finalidades nortear o trabalho 

de professores em todo país. E, no caso de língua portuguesa, os PCN enfatizavam 

a necessidade de serem as atividades de “refacção” textual concebidas como parte 

integrante do processo de escrita. À época, tal documento já afirmava ser o texto 

“pronto” geralmente o resultado de sucessivas versões, pois durante a sua 

elaboração o autor é levado a realizar diversas atividades tanto de (re)leitura quanto 

de (re)formulação para prosseguir a escrita. Os PCN afirmam que tais atividades 

devem ser ensinadas e são possíveis de serem aprendidas. Elas proporcionarão ao 

aluno o distanciamento do seu texto, necessário à sua atuação crítica sobre ele. 

(BRASIL, 1998) 
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Embora de forma breve e superficial, características do próprio documento, os 

PCN também abordam a importância da mediação do professor, como aquele 

responsável por mostrar ao aluno a relevância de considerar a palavra do outro, de 

se assumir como sujeito, cuja palavra também tem ressonância no espaço da fala do 

outro. Apesar disso, não presenciamos, nas práticas de produção textual, esse 

trabalho. Embora se trate de um querer legitimado48, o professor (no nosso caso, as 

professoras) não tem desenvolvido um trabalho de produção textual que respeite 

efetivamente o seu caráter interacional. 

Para não perder de vista o nosso corpus, é necessário dizer que, em relação 

aos procedimentos metodológicos para se iniciar uma produção textual, já na fase 

de observação, visualizamos diferenças entre as aulas ministradas no primeiro e no 

segundo momento da pesquisa, sobretudo, quanto ao encaminhamento do tema a 

ser desenvolvido. Conforme mostramos no Capítulo 03, a professora, em 2008, leva 

para sala de aula textos de diferentes gêneros, ao contrário do que ocorrera em 

1998, quando os alunos, em sala, tinham acesso apenas ao discurso da professora. 

No entanto, observamos que não se trata de um trabalho com os gêneros 

textuais/discursivos, pois, na verdade, tais textos são utilizados apenas como um 

pré-texto, com o pretexto de se iniciar uma produção textual. Não presenciamos 

qualquer atividade que levasse em consideração as características do gênero, do 

texto, o seu caráter interacional, a sua função social. Não há dúvidas quanto à 

importância da diversidade de textos e gêneros na sala de aula, mas sem um 

trabalho relevante, planejado, que contemple a sua função social, ela pouco valerá 

ao desenvolvimento da habilidade de escrita dos alunos. Assim ocorreu nas aulas 

analisadas: não houve a articulação entre os gêneros trazidos à sala de aula pela 

professora com a função, objetivos, público-alvo, contexto de circulação, a forma, o 

nível de linguagem, o estilo.  

O critério para que tais textos fossem trazidos à discussão nos pareceu ser a 

afinidade com o tema a ser desenvolvido. Eles também tinham em comum o fato de 

serem textos de opinião, circulados em veículos de comunicação de grande 

aceitação nacional (revista Veja) e local (jornal Gazeta do Oeste). No entanto, em 

nenhum momento tais aspectos foram abordados. Essa realidade suscitou em nós 

alguns questionamentos que, por ora, são apenas curiosidades, mas que, 

                                                 
48

 Alusão ao uso dessa expressão por Antunes (2003, p. 21) 
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futuramente, podem resultar em outras investigações: que compreensão a 

professora tem sobre o trabalho com os gêneros? Será que pelo simples fato de 

trazer para sala de aula textos de gêneros diferentes ela acredita contemplar as 

novas propostas de ensino de texto a partir deles?  

Ao focalizarmos o nosso objeto de pesquisa, podemos afirmar que essas 

diferenças observadas quanto ao encaminhamento das atividades de produção 

textual não foram suficientes para visualizarmos resultados sobre a produção textual 

do aluno atinente à sua habilidade de autorar o próprio texto. Tanto em 1998 quanto 

em 2008, vamos encontrar textos muito semelhantes, que revelam uma grande 

dificuldade dos alunos, seja em relação a aspectos linguísticos, seja em relação a 

aspectos discursivos e, principalmente, em relação ao seu papel enquanto autor de 

texto. 

Numa tentativa de encerrar, por ora, os questionamentos iniciais, reiteramos 

que os textos analisados revelam um aluno preocupado em fazer parte do jogo da 

escola, em atender às expectativas que, segundo imaginam, a professora e a escola 

têm sobre a sua escrita. Nesse sentido, eles se apropriam dos discursos 

institucionalizados, deixando pouco espaço para o seu discurso. Por outro lado, as 

ações das professoras não contribuem efetivamente para que esse espaço seja 

aberto. Embora consideremos as mudanças significativas no encaminhamento das 

atividades com texto em sala de aula nos dois momentos, não houve o 

desenvolvimento de um trabalho no sentido de levar o aluno a assumir o seu 

discurso, colocando-o em pé de igualdade com os discursos outros. Um trabalho que 

levasse o aluno ao “excedente de visão”: a se distanciar do próprio texto e olhá-lo do 

lugar do outro, para imprimir-lhe um outro olhar. Acreditamos que, sem um trabalho 

dessa natureza, que leve o aluno a considerar essa alteridade, a escola não estará 

contribuindo para a formação de alunos produtores e autores de textos. Em sendo o 

texto linguagem, é na relação com o outro que essa formação acontece.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A: 
TRANSCRIÇÃO DE AULA – TCD A 

 
01 CSC: (Professora e pesquisadora entram juntas em sala. Esta se acomoda em uma cadeira, 

na última fila, enquanto aquela faz a chamada e registra presença e ausência dos 
alunos no diário de classe. Em seguida, a professora escreve no quadro-negro o 
cabeçalho, com informações a serem preenchidas pelos alunos: NOME, IDADE, SÉRIE, 
SEXO. Na sequência, ela escreve a expressão ‚Os sem-terras‛.) 

02 P: hoje é dia de redação (+) né? NÃO É novidade pra ninguém (++) 
03 AAS: ai ai ai 
04 P: ai o quê? Vocês já são acostumados com isso (++) não me façam vergonha na frente 

da minha colega {refere-se à pesquisadora} 
05  então vamolá pessoal (++) ao que nos interessa ?(++) 
06  (? 7s) 
07 P: olhe praquele nomezinho ali (+++) o qui é aquilo ali? 
08 AAS: os sem-terras os sem-terras 
09 P: sem-terras pessoal são pessoas o quê? (+++) 
10 AF: que não tem terras (++) 
11 AAS: num tem terras pra plantar (++) vive perambulando por aí atrás de chão 
12 CSC: (vários alunos falam ao mesmo tempo, o que provoca um barulho intenso) 
13 P: PSIUUUUUUUUUUUUU! CALE A BOCA !!!!!!!!!!! MAL EDUCADOS! 
14  AH! então tá bom (+++) num vão calar não (+) né? tudo bem (+ 2min) 
15 AAS: (? 2min) 
16 P: sem-terras são pessoas qui não tem terra (+) né? 
17 CSC: (a professora retoma o discurso falando em voz quase inaudível) 
18 P: e que por isso lutam pelo direito de ter algum pedaço de chão para sobreviverem (++) 
19  porque enquanto eles não tem nada (++) existem inúmeros proprietários/ 
20 AAS: dá pra falar um pouquim mais alto professora? 
21 AF: num tô ouvindo nada (++) nam professora 
22 AM: é melhor nem falar ninguém escuta mesmo 
23 P: ÃHAÃ! SILÊNCIO? VOCÊS SABEM O QUE É ISSO? 
24  AGORA, isso interessa a vocês (+) né? 
25  ENTÃO (+) façam por onde ouvirem (+++) 
26  caso contrário vão se arrepender (+) viu? 
27  BOM (+) muitos proprietários tem vários terrenos ENORMES (++) improdutivos 
28  E (+) como nós sabemos (+++) o nosso país é muito desigual 
29 AM: uns pôde de rico e uns morrendo de fome/ 
30 P: muito desigual (++) também com esses políticos aí (++) 
31  então (+) os sem-terras discordam com essa divisão aí o (++) 
32  e querem que o governo/ 
33 AF: reforma agrária 
34 P: querem que o governo decida o que fazer com tanta terra nas mãos de poucos (++) 
35  uns poucos SORTUDOS né? 
36 AF: é só fazer reforma agrária 
37 P: então (++) esse pessoal começou a protestar (++) 
38  com o objetivo de chamar a atenção dos fazendeiros (++)? 
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39  do governo (+++) de toda sociedade (+) né? 
40  e o que eles fizeram? 
41 AAS: PASSEATAS   PROTESTOS   BRIGA DE FOICE  matar polícia 
42 P: eles se organizaram (+++) fizeram e fizeram suas reivindicações  (++) né? 
43 AM: mas por que eles num trabalham, hem? 
44 AF: É (++) ficam só bagunçando as coisas dos outros? 
45 P: na verdade (++) eles se organizaram em todo país (++) né? 
46  em grupos porque assim eles tem mais força 
47 AAS: (?16s) 
48 AM: pra tomar o que é dos outros? 
49 P: não (++) para lutar pelos seus direitos (++) para buscar uma vida melhor 
45  eles não invadem as terras produtivas não (+++) 
46  como eles não tem terra nem casa pra morar (+++) ele eles na verdade/ 
47  quem não ficaria cansado dessa vida? 
48 AF: eles vivem vagando pelo mundo 
49 P: aí uns com tão pouco ou nada mesmo e outros (++) 
50  e tanta gente com terra improdutiva por aí (++) 
51  as pessoas que tem não param pra (++) pra (++++) pra pensar nos outros (+) né? 
52 AF: é mesmo. Um dia eles podem precisar  (+) né? 
53 P: isso mesmo. Já pensou se eles fossem sem-terras? e se por ironia do destino (+++) 
54  eles perdessem tudo/ (+++) tudo q tinham (++) será q eles pensam assim? 
55 AM:  tem sem-terras aí que já teve coisas na vida 
56 AM: são uns vagabundos home 
57 AAS: não   é é   é mesmo   também acho  eu não acho 
58 P: como eu ia dizendo, eles invadem terras que não são aproveitadas (+++) 
59  pelos seus/ pelos fazendeiros proprietários (++) 
60  então eles organizaram um movimento aqui no país  
61 AM: é muito bunito mesmo (+++) pra tomar o que é dos outros (+++) 
62 CSC: (vários alunos se manifestam discutindo entre si, discordando ou concordando com o 

colega, o que gera muito barulho) 
63 P: olha gente (+) o movimento dos sem-terra 
64  que é o MST 
65  foi organizado pelos sem-terra (++) 
66  criado por eles (+)  
67  para dar força as reivindicações deles, né? (++) 
68  esse movimento tem o objetivo também de chamar a atenção do povo brasileiro para 

esse problema (++) né? 
69 AAS: peraí professora (+++) o que é mesmo MST ? 
70 P: MST? É uma sigla empregada para dar nome ao movimento deles (++) 
71  MST significa movimento dos sem-terras 
72 AM: professora (++) esse povo é que vive brigando com os policias (++) né? 
73  morre gente que só (+++) 
74  num foi? 
75 P: na verdade (++) eles são agricultores que lutam por um pedaço de chão (++) 
76  pessoas simples (++) e que quem tem terra é que é o poderoso 
77  aí é claro que quem leva vantagem é quem está em alta (++) né? 
78 AM: se vivem bagunçando de canto em canto (+++) são tudo vagabundos 
79 P: são TRABALHADORES (++) que lutam para ter o próprio terreno para (++) 
80  plantações (+++) ter o que comer e onde morar 
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81 AF: afinal professora (+++) o que eles são mesmo? 
82 P:  como todo mundo já sabe (+++) os sem-terras são pessoas que não tem terras (++) 
83  e que por isso saem à procura de terras (++) né? 
84  mas eles são trabalhadores e que lutam pela sobrevivência (+++) 
85  certo? (++) entenderam o que é (++) o que são os sem-terras? 
86 AAS: sim sim sim 
87 P: então (++) agora nós vamos para a nossa atividade 
88  vocês vão fazer uma redação 
89 AF: ô meu Deus! 
90 AM: pra quê? É valendo nota? 
91 P: num sei (++) pra que você quer saber? (++) 
92  vamo fazer uma redação 
93 AM: é pra destacar a folha? 
94 P: é sim. 
95 AF: posso terminar em casa? 
96 P: você nem começou e já tá falando em terminar em casa (+++) 
97 AAS: (? 3min) 
98 P: ei ei ei ei (+++) avimaria o que é isso 
99  Ó ó ó ó (+++) gente! 
100  bem (+) vocês agora vão fazer (+) 
101  uma redação (+) certo? (+++) 
102  uma redação falando sobre (+) 
103  o que VOCÊS SABEM sobre (+) 
104  os sem-terras e expressando (++) 
105  a SUA OPINIÃO sobre eles (+) né? 
106  vocês vão dar a sua opinião (+) 
107  então escrevam aí (++) 
  [...] 
118  comece logo que eu quero receber isso hoje (+++) 
119 AF: e se não der tempo? 
120 P: tem qui dar (++) 
121 AM: quantas linhas professora? (+++) 
122 P: depende de cada um (+++) o importante é que tenha começo, meio e fim (++) 
123  cada qual deve saber quando o seu texto deve terminar (+++) 
124 AM: ah! eu num sei nem começar (+++) 
125 AF: nem eu 
  [...] 
146 P: ei pode parar de enrolar (+++) a partir de agora nem mais um piu (+++) 
147  comece logo 
148 AAS: num vai dar tempo (+++)  esse assunto é muito choco (+++) 
149 CSC: (durantes aproximadamente cinco minutos, os alunos reclamam entre si quanto à 

dificuldade de começarem a escrever)  
150 P: PSIUUUUUUUUUUUU! 
151 CSC: (Os alunos começam a silenciar e escrever. Alguns, nessa fase inicial, procuram ajuda 

da professora. Ela se nega a fazê-lo, repetindo sempre que só lerá os textos depois. 
Aos poucos, os alunos desistem de procurá-la e ela permanece sentada à sua mesa, 
agora, corrigindo ‚provas‛. Quando alguns alunos percebem o que Ana está fazendo, 
ficam curiosos e querem saber se aquelas são as ‚provas‛ daquela turma. Ana 
responde negativamente e ordena que todos fiquem em seus lugares) 
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152 AF: ai eu num to conseguindo começar (+++) 
153 P: pois pode conseguir viu? (+++) 
154  num tava toda conversadeira ainda há pouco 
155  TV minha filha {a professora usa a sigla para referir-se à expressão ‚te vira‛} 
156 AF: professora me ajude (+++) por favor (+++) 
157 P: AGORA  não (++) 
158 AAS: (? 9min) 
159 P: o qui foi que eu falei? (+++) 
160  nem mais um piu aí (+++) viu? 
161  SILÊNCIO !!!!!!!!!  
  [...] 
182 AF: eu to dizendo qui vai ficar uma porcaria isso aqui (+++) 
183 CSC: (A aula continua e os alunos visivelmente estão apreensivos com a escrita) 
184 AF: dá vontade de chorar (+++) 
185 P: tranquileze-se minha filha (+++) 
186  se chorar resolve? (++) as lágrimas vão escrever por você? 
187 AF: ah se fosse (+++) 
188 P: então (+++) calma. Pare, pense e escreva. 
189 AF: parada eu to faz tempo. 
190 AAS: {gargalhadas} 
191 P: então falta pensar (+) né? {a professora demonstra ter ficado chateada com o 

comentário da aluna e as risadas dos demais} 
192 CSC: (Os textos foram recolhidos pela professora no final da segunda aula e imediatamente 

entregues à pesquisadora) 
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ANEXO B: 
TRANCRIÇÃO DE AULA – TCD B 

 
CSC (Professora e pesquisadora entram ao mesmo tempo em sala. A Profa. Beatriz solicita que 

os alunos façam um círculo. Enquanto isso, ela escreve no quadro-negro o cabeçalho, 
com informações a serem preenchidas por eles: NOME, IDADE, SÉRIE, SEXO. A 
pesquisadora senta ao derredor. Feitos os cumprimentos iniciais, Beatriz anuncia a 
atividade do dia) 

01 P: vamos fazer a redação (+++) 
02  que qui é/ 
03  o que são os sem-terras? (+++)  
04 AM: são pessoas qui não tem terra 
05 P: são pessoas qui não tem terra, né? 
06  o que mais? (+++) o que eles fazem 
07 AM: eles invadem terras dos outros 
08 P: e o que mais? 
09 AF: eles tomam as terras de quem tem sobrando (+++) 
10  pra depois o governo obrigar os donos vender a ele 
11 P: e o que acontece? 
12 AAS: eles brigam com policiais (++) apanham (++) os capangas dos fazendeiros (+++) 
13 P: que qui tem os capangas? 
14 AM: batem neles e botam eles pra fora (++) 
15 AF: aí eles num querem sair e tem muita briga (+++) morte e tudo 
16 P: eles entram em conflito (+) né? 
17  e por que eles querem essas terras? 
18 AAS: pra plantar (++) pra morar (++) 
19 AM: pra invadir as terras dos outros e tomar de quem tem (++) 
20  aí eles querem que o governo obriguem os outros a dar o terreno a eles 
21 P: as terras de quem? Do governo? 
22 AM:  ah se fosse! Dos fazendeiros. (+++) 
23 AAS: (? 5 min) 
24 CSC: (a discussão se intensifica entre os alunos, pois alguns tentam justificar positivamente a 

atitude dos sem-terras e outros defendem o contrário.) 
25 P: GENTE GENTE GENTEMMMMMMMMMM! 
26  eu posso continuar falando? (+++) 
27  eu posso falar ou vocês vão tomar conta da bagunça 
28 AAS: faça silencio aí  ei ei cale a boca aí  
29 P: oi pessoal é o seguinte (++) 
30  nós vamos falar sobre os sem-terras porque vocês vão precisar saber disso (++) 
31  pra fazer uma redação (++) tá? 
32  pois bem (+) preste bem atenção no/ 
33 AAS: (? 10s) 
34 P: ei pessoal (++) chega de conversa (+) tá? Preste atenção aqui ó/ 
35  como eu tava dizendo (++) 
36  vocês precisam saber o que é os/ 
37  Eribaldo disse que os sem-terras são aquelas pessoas qui não tem terra (++) 
38  qui faz o quê? (++) 
39  eles pegam essas terras dos outros (++) 
40 AM: eles invadem terras dos outros 
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41 AAS: tomam a terra pra plantar 
42 P: sei sei sei (++) aí (+) aí (+)  
43  aí isso é certo? 
44 AM: NÃO (+)  
45 AAS: não não não não 
46 P: porque alguém conseguiu ter mais coisas do que os outros (+++) 
47  é certo eu querer me apossar (++) de querer (++) do que ele conseguiu? 
48  é certo eu chegar invadindo a propriedade dos outros? (++) 
49 AAS: não (++)  
50 P: então (++)  pois bem (++) mas essas terras são improdutivas e eles querem/ 
51  o que vocês vão falar aí (++) vão escrever sobre (++) 
52  o tema é esse aí (++) né? 
53  os sem-terras (+++) 
54  o que são os sem-terras? 
55  são aquelas pessoas que invadem as terras (+) 
56  pra produzir (+) né? (+++) 
57  invadem aquelas terras(+) improdutivas (+) 
58  qui muitos latifundiários tem (++) 
59  nem divide nem doa (+) 
60  e fica lá inútil (+ 16) 
61  e nem vende (++) 
62  aí (++) o que acontece com essas invasões? (++) 
63  claro que quem tem o seu não que dar aos outros (++) 
64  mas aí os sem-terras também tem direito de lutar de querer uma vida melhor (++) 
65  então (++) assim (+++) cada lado acha qui tá certo e partem pro ataque (++) 
66  por isso nos últimos tempos nós estamos vendo tantos confrontos aí (++) 
67  todo dia a gente ver notícias de confrontos e mais confrontos desse povo (+++) 
68  mas será que esse comportamento de chegar tomando conta de tudo é / 
69  pessoas educadas devem resolver as coisas na força bruta? 
60 AAS: não 
61 AM: mas se eles não reagir os capangas matam (++) 
62  porque esses donos de grandes fazendas não querem saber se é pra plantar não (++) 
63 P: e o que poderia ser feito? (++) 
64  se o governo dividisse essas terras improdutivas? (++) 
65  se ele botasse em prática a tão falada e sonhada reforma agrária? (++) 
66  dividindo as terras e dando condições para os agricultores plantarem alimentos (+) 
67  para própria sobrevivência (++) Tanto para o seu alimento quanto para  o seu sustento (+)  
68  pois se cada família recebesse um terreno (+++) 
69  além de construírem casas (++) eles podem fazer plantações (++)  
70  assim se alimentam e vendem alimentos para os outros 
71 AAS:  (? 2 min) 
72  isso iria melhorar as condições de vida de todos eles 
73  afinal (++) eles se envolvem nisso aí (++) 
74  eéééé por/ 
75  se eles pudessem não viviam por aí se envolvendo em conflitos (++++) 
76  arriscando a própria vida  (+++) né? 
77  vocês acham que eles fazem isso por/ ééé 
78  só por querem fazer? 
79 AAS: não não  
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80  pois é (++) 
81  nesse caso eles são/ 
82  eles procuram (+) né? 
83  terras como vocês já disseram (+) 
84  eles invadem terras (+) mas (+) pra quê?(++) 
85  é pra se divertir? Não (++) 
86  se eles pudessem seria diferente (++) 
87  quem não gosta de ter seu próprio cantinho? 
88  um lugar para chamar de seu? 
89  num é verdade? 
90  então (++) e agora (++) depois desse nosso debate aqui (++) 
91  o que vocês me dizem sobre esse tema? (++) 
92  sobre os sem-terras (+++) 
93  o que vocês acham disso tudo? 
94 AF: eu acho qui/ 
95 P: não não não (++) 
96  AGORA vocês vão falar sobre isso só que no papel (+) tá? 
97  vocês vão fazer uma redação sobre esse tema (++) 
98  vão fazer uma redação (++) tá? 
99 AAS: (? 4min) 
100 CSC: (durante alguns minutos os alunos repetem as mesmas perguntas, ao mesmo tempo. 

Elas giram em torno de: quantidade de linhas, tema, entrega, necessidade de destacar a 
folha etc) 

101 P: pronto gente comece logo pra num perderem tempo (++) 
102  eu quero receber ainda hoje (++) 
103  sem essa de levar pra casa (++) tá? 
104 AAS: Ôoooo (+) 
105 AF: aqui eu num me concentro professora 
106 P: mas pode fazer assim mesmo 
107 AF: eu não consigo 
108 P: CONSEGUE (++) 
109  deixe de conversa e comece logo 
  [...] 
123 AM: é pra botar título professora? 
124 P: num tá aí {aponta para o quadro-negro} 
125  é só copiar 
126 AM: certo  
  [...] 
205 CSC: (durante a escrita, os alunos permaneceram sentados em círculo, assim como a 

professora. Ela não interferiu no processo de produção textual nem mesmo quando os 
alunos a solicitaram. Alguns terminaram muito rapidamente o texto, entregaram a Beatriz 
e saíram de sala. Outros poucos ficaram até o toque indicando o término da aula. Os 
textos foram recolhidos e imediatamente entregues à pesquisadora) 
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ANEXO C: 
 TRANSCRIÇÃO DE AULA – TCD C 

 
  [...] 
79  AGORA a gente vai trabalhar o seguinte/ PSIIIIIIIIIIIIU! PRONTO pronto pronto pronto 
  [...] 
85  BOM, (+) enfim (+) vamolá (+++) é o seguinte (+++) 
86  alguém POR ALGUM ACASO/ PSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU! (+++++) 
87  lembra da data de hoje? 
88 AM: vinte (+) vinte e nove (+) Ô  (+)vinte e um 
89 AAS: VINTE E UM  (+)vinte (+) vinte e um 
90 P: vinte e nove vinte um? (+++) 
91 AAS: VINTE E UM 
92 P: de quando? 
93 AAS:  vinte um do onze 
94 P: vinte e um de novembro 
95 AM: vinte e um do onze de dois mil e oito 
96 P: alguém lembra que data foi ontem (+) obviamente? 
97 AAS: dia 20 (+) 
98 P: alguém sabe o que foi comemorado ontem? 
99 AF: consciência negra 
100 P: consciência negra 
101  BOA (+++) menina boa de memória a professora puxa aplausos para a aluna 
102 AAS:  parabéns (+++) ‚parabéns pra você‛ (os alunos cantam e dão risadas) 
103 P:  aí eu pergunto a vocês (+) vocês sabem me dizer (+) quando e por que(+)  
104  por causa de quem por causa de que (+) ou por qual motivo/ 
105 AAS: (?3s) 
106 AF: Martin Luterking 
107 P: Martin Luterking? (++) fez o quê? 
108 AF: num sei 
109 AM: foi um cara que ia num navio aí ele deu na na (+++) na chibata num sei que do navio 
110 AAS: professora  professora (?5s) a revolta da chibata 
111 P: a revolta da chibata num sei que dos navios (+++) que mais? 
112 AAS: (?8s)praticamente todos os alunos falam ao mesmo tempo, o que dificulta a 

compreensão 
113 P:  peraí  peraí (+) pessoal (+) 
114  vão parando com o SILÊNCIO aí (+) que com esse BARULHOZINHO fica bom de 

entender (++) a professora ironiza 
115 AM:  dia da bandeira 
116 P: DIA DA BANDEIRA? a professora apresenta tom de voz e expressão facial de 

espanto 
117 AF: foi dia dezenove 
118 P: quando? voltando-se para a aluna 
119 AF: antes de ontem 
120 P: antes de ontem (+) dia dezenove foi dia da bandeira (+) 
121  aí dia vinte foi dia da consciência negra porque a nossa bandeira é preta 
122 AF: NÃO (+) NUM TEM NADA A VER 
123 P: Ah! sim sim (+) eu pensei que tinha alguma coisa a ver (++) pensei que tinha alguma 

coisa a ver a professora ironiza 
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124 AF: NÃO 
125 P: então quer dizer assim que vocês basicamente assim não sab/ sabem o dia mas não 

sabem (+) 
126  PORQUE (++) ontem foi comemorado o dia da consciência negra, né? (++) 
127 AF: eu sei (+) porque tem na agenda referindo-se ao Calendário Anual que faz parte da 

agenda escolar 
128 P: AH! TÁ (++)  tem na agenda aí a gente trabalha de acordo com a agendaa professora 

mais uma vez apresenta tom irônico 
129 AAS: (?7s) 
130 P: Ó (+++) olhem pra cá Ó/ psiu ei ei pessoal é o seguinte olhe (+) 
131  se ficar com barulho/ PSIIIIIIIIIIIIIIIIU! Ó (+) 
132  hoje a gente vai trabalhar produção textual (+) 
133  se a gente ficar com barulho cês não vão entender o que eu tô falando (++) 
134  cês tão percebendo que eu to diminuindo o tom de voz? (+) 
135  pessoal aí detrás tá ouvindo bem?a voz já está bem menos aguda nesse momento 
136  tá ouvindo bem?(+) posso diminuir mais um pôquin? 
137 AAS: NÃO (+) 
138 P: pois venham pra cá (+) 
139 AM: professora (+) é KingsTER? Martin LuterkingsTER? 
140 AF: É (+++) é  kinGSter 
141 P: é/ VENHAM pra cá (++) 
142  UM (+++) DOIS(++++) 
143 CSC: (nesse momento, os alunos fazem muito barulho e começam a trocar de lugares. 

Como se trata de um auditório, eles chegam a atropelar os colegas que já estavam 
sentados nas fileiras. É um momento de muitos gritos e risadas. Quanto mais barulho 
eles fazem, mais a professora diminui o tom de voz) 

144 P: três (++++) repetindo (++) 
145  hoje a/ não (+) deixe aí (+) num abra agora não (+) / hoje (+) a gente vai trabalhar (+) 

produção de texto (+) 
146  se vocês ficarem com barulho (+)/ tire o pezinho Yáscara (+) por gentileza/ (+) 
147  você é uma mocinha linda (+) não precisa tá mostrando o tamanho do pezão não (+) 

tá? (+) 
148  se vocês não prestarem a atenção no que eu to falando (++) e ficarem fazendo barulho 

(+) 
149  vocês vão ficar  L. isso (+) L. aquilo (+) e eu não vou ajudar vocês na produção não 

(+++) tá?(++++) 
150  primeiro (+++) vamo fazer aquela nossa querida e conhecida amiga (+) explosão de 

ideias? (+++) 
151  vocês sabem o que significa a palavra CONCEITO? (++) 
152 AM: sei (+)é o que significa alguma coisa (+) 
153 P: é o significado de alguma coisa (+) 
154 AM: é a palavra que você usa (+) que explica alguma coisa 
155 AF:  opinião 
156 P: explica alguma coisa (+) 
157 AM:  conceitua  (+)identifica alguma coisa 
158 AF:  é uma opinião 
159 P: identifica alguma coisa (++) uma opinião 
160 CSC: (enquanto os alunos falam a professora copia no quadro negro as sua ideias) 
161 AF: fui eu que disse uma opinião 
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162 P: tá (+++) e isso aqui ó a professora escreve o prefixo ‚pré‛ 
163 AM: pré? 
164 P: É 
165 AM: uma coisa que vem antes 
166 P: uma coisa que vem ANTES (++) 
167 AM: discriminação 
168 P: não num to pedindo pra juntar ainda não (+) só pré (+) só pré (+) 
169 AF: cê quer saber o que é preconceito? 
170 P: não (+)só isso aqui (+) só essa parte de cima (+)apontando para o prefixo ‚pré‛ 
171 AAS: (? 5s) 
172 P:  Érika 
173 AF: eu vou falar sobre o que é preconceito 
174 P: não (+) só pré 
175 AF: é o que vem antes 
176 P: que vem antes (+) PRONTO (+) muito bem 
177 AF: é o preconceito que a gente tem de uma pessoa antes de ser (+) de a gente conhecer 

(+) 
178 AAS: (?11s) 
179 P: Ok!  (+) então a gente tem (+) duas definições aí 
180  PRÉ (+) algo que vem algo que vem antes (+) e CONCEITO informação sobre algo ou 

alguém (+) 
181  né isso qui vocês disseram? (+) 
182  aí agora sim (+) Dinazinha (+) se você juntar (++) essa particulazinha (+) com essa (++) 

com essa (+) 
183  com essa palavra completa (+) vai dar o quê? 
184 AF: PORque (+++) preconceito éééé (+) discriminação 
185 P: preconceito é discriminação (++) 
186 AAS: (? 8s)  
187 P: certo (+) e o que é discriminar (+) Érika (+) 
188 AF: ter preconceito (+) 
189 P: o que é preconceito? é o que eu tô perguntando (+)  
190 AM: ah (+) esse eu sei (+) deixe eu dizer 
191 P: pronto 
192 AM: é um conceito que você tem que/ você acha qui a pessoa tem aquilo (+)  
193  qui a pessoa é aquilo só de ver (+) você tem um conceito de alguém (+) 
194  diz um monte de coisa dele sem nem conhecer (+++) 
195 P: sem ver (+) sem conhecer você já tem uma definição (++) 
196 AM: é (+) sem  conhecer você já tem/ 
197 P: um conceito dela (+) certo  éééé BRUNA (+) SARA (+) PAULA (+)  o que é preconceito e 

discriminação pra vocês? 
198 AF: preconceito é você ter um conceito (+++++) é você ter um conceito (+)  
199  de alguém e dizer um monte coisa com ele (+) antes de você conhecer 
200 P: você ter um conceito de alguém (+) antes de conhecer (+) muito bem (+) e 

discriminação? 
201 AF: éééééé  você num aceitar o que a pessoa é (+) 
202 P: não aceitar o que a pessoa é (+) ok! aí eu pergunto a vocês (+) 
203  essa data que vocês disseram AQUI (+) é referente a que mesmo? (+++++) 
204 AAS: diaaaaa diaaaaaaaa da consciência negra  
205 P:  aí eu pergunto novamente a vocês (+) o que é isso? (++++) 
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206 AAS:  consciência é você/ 
207 P: o que é consciência? Lucas 
208 AF: acho qui é o dia do negro 
209 AM: você tem de ter consciência dos seus atos de tudo que você vai fazer 
210 P: você tem que ter consciência dos seus atos é você ter/ 
211 AM: você tem que ter domínio (+) ter autocontrole 
212 P: você saber  o qui tá fazendo (+++) ter autocontrole (++) o que mais? 
213 AM: o que é a pergunta? 
214 P: o que é consciência? (+++) DÊNIS o qui é consciência? 
215 AM: é uma coisa qui você/  pronto consci (+) teja consciência dos seus atos (+) 
216  é controlar seus atos (+) 
217 P: controlar seus atos (+) certo (+) 
218 AM: é é 
219 P: consciência é controlar seus atos 
220 AM: NÃO (+) eu disse qui é consciência dos seus atos 
221 P: Ok! (+) ééé ROBERTA e e e GISELE (+) o que qui é consciência? 
222 AF: Gi (+) calma! 
223 AF: eu sei (+) só qui eu num sei explicar 
224 P: você sabe (+) mas não sabe explicar (+) então me dê um exemplo (++) 
225 AF: eu sei (+) mas não explico (+) 
226 AM: isso é consciência qui fez algo errado 
227 P: é consciência di qui fez algo errado (+) então é SABER qui fez (+) né? (+) 
228  saber algo logicamente pelas suas próprias ideias (+) né? certo 
229  Mirele (+) o qui seria consciência Mirele? 
230 AF: ai professora eu num sei explicar não (+) assim 
  [...] 
290  então consciência seria o que pessoal? seria usar (++) seria/ 
  [...] 
293 P: seria usar o raciocínio (+) seria usar o senso lógico (+) usar o raciocínio real (+)  lógico 
294  TER CERTEZA (+) ter discernimento do que seria certo e errado (+) ok? 
295 AM:  se você tivesse uma prova na faculdade e você visse o gabarito você dizia a 

professora? Você num pegava não? a professora da faculdade a qual o aluno se 
refere é a própria pesquisadora, pois ele tinha conhecimento de que a professora dele 
fora aluna da pesquisadora na faculdade 

296 P:  e porque vocês/ PRIMEIRO qui na faculdade não se faz prova objetiva (+++) 
297 AMP: mas digamos se fosse essa a situação (+) se você chegasse na situação sem ter 

estudado  
298  e visse o gabarito (+) o que era que você ia fazer? 
299 P: EU ia simplesmente ver porque eu não ia poder fazer nada professor num dá sopa na 

faculdade (+) 
300  mas tudo bem/ mas vamolá 
301 AM: Então (++) 
302 P: CONSCIÊNCIA negra pessoal (+) vô contar uma historinha aqui bem rapidinha pra 

vocês (++) 
303  houve um rapaz (+) qui daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouco melhor 

sobre ele (+) 
304 AM: professora apague a luz 
305 P: um rapaz brasileiro (+) 
306 AM: profesora apague a luz pra gente ver o aluno refere-se ao slide de abertura da 
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apresentação que apareceu no telão 
307 AAS: nam nam nam num apague não (+) apague apague 
308 P: um rapaz BRASILEIRO qui PSIIIIIIIIIIIIIIIIIU! 
309 AM: apague a luz 
310 P: se vocês não pararem pra escutar vocês não vão entender 
311 AM: professora apague a luz 
312 P: se vocês não pararem pra escutar vocês não vão entender (+) 
313 AM: professora apague a luz 
314 P: eu sei que sou feia mas num pricisa apagar a luz não qui eu ainda tô só falando (+) 

né? (++) 
315  um rapaz brasileiro (+) qui ele tinha assim uma cor  (+) bem interessante (+) 
316  segundo a mitologia grega  a cor dos deuses (++) 
317 AM: preto 
318 P: e ele sempre foi um rapaz inquieto (++) 
319 AAS: pare! Aaaaaaaaaaaaai!  pare!o barulho na aula é intenso 
320 P: e queria muito qui (+) todas as pessoas (+) da cor dele (+) fossem livres (+) ele nasceu 

livre (+) 
321  mas era fi era filho de escravos (+) posteriormente ele foi preso novamente e tal aquela 

coisa toda 
322  sofreu muito (+) e quando ele completou uma certa idade (+) ele queria muito qui 

todas as pessoas (+) 
323  da cor dele fossem (+) livres 
324 AF: IUUUUUUUUUUUUUUUHUUUUUUUUUU 
325 AM: ZUMBI 
326 P:  ACONTECEU qui (+) de tanto ele querer isso ele tornou isso um objetivo de vida um 

ideal (+) 
327  e como a maioria das pessoas (+) em especial OS DOMINANTES (+) eram brancos (+) 

o que qui aconteceu? 
328 AM: professora 
329 P: o ideal dele foi perseguido (+) por quê? porque os DOMINANTES precisavam de 

pessoas pra trabalhar  
330  pra elas (+) e se eles precisavam dessas pessoas pra trabalhar pra elas 
331  elas não podiam pedir por exemplo a um filho um sobrinho um primo (+) por quê? 
332  porque teriam (+)a mesma cor qui eles (+) seriam parte da família (+) seriam pessoas 

iguais a eles (+) 
333  e o que qui tinham na cabeça deles? (+) qui / 
334 AM: minhoca 
335 P: que as pessoas que eram diferentes deles poderiam e deveriam 
336  trabalhar pra eles só qui o TRABALHO (+++) não era bem um trabalho remunerado (+) 

num é? 
337  era aquele trabalho qui a galera trabalhava o dia todinho de sol a sol (+) chegava no 

final  
338  o pagamento era o quê? (+)  
339 AM: num tinha salário 
340 P: um pão (+)  
341 AF: com leite 
342 P: e um copo de água? (+)isso era muito interessante (+) né? pão e leite (+) 
343 P: ou então (++) se trabalhassem em lavoura de frutas não podiam tomar leite (+)  
344  porque aí  já seria certo deles comerem manga (+) né? e eles não queriam perder o 
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escravo (+)né? (+) 
345  e aí esse jovem rapaz (+) montou o qui nós (+) hoje conhecemos como QUILOMBO qui 

era o quê? 
346  era uma colônia em que as pessoas (+) 
347 AM: se refugiavam onde as pessoas se refugiavam 
348 P:  qui acreditavam nesse mesmo ideal qui ele (+) qui os negros por exemplo 
349  qui tinham a mesma cor dele deveriam ser livres se abrigavam  lá (+) 
350  pra fugir dos brancos?  Talvez (++) mas (+) de uma certa forma (+) pra se sentirem 

livres (+) 
351  pelo menos ali naquele ambiente (+) tá? 
352 AM: quilombolas  
353  esse rapazinho referindo-se a foto de Zumbi dos Palmares exibida no telão acreditou 

tanto nisso (+) 
354  lutou tanto por isso qui foi perseguido (+) e teve o seu ideal devastado (+) 
355 AM:  foi preso 
356 P: foi exatamente no di a  (+) vinte de novembro (+) agora a data eu não preciso a data 

(+) 
357  mas no slide ele vem dizendo e a gente vai ver (+)  
358  exatamente QUANDO e porque foi que surgiu essa idéia de se trabalhar 
359  a consciência negra no dia vinte de novembro (+) 
360  porque é a data/ MARQUEM BEM ISSO/ é a data (+) da morte (+) desse (+) jovem (+) 

rapaz (+) 
361  vamo ver quem foi esse jovem rapaz? 
362 AM: ZUMBI (++) foi em mil seiscentos e alguma coisa 
363 AF:  QUEM É? 
364 AF: Martin Luterking 
365 AM: é brasieliro? 
366 AM: é Zumbi homi 
367 P: vamo ver quem foi e vocês que vão me dizer quem foi esse rapaz 
368 CSC: (durante aproximadamente quatro minutos, a professora tenta ligar um aparelho de 

som que vai tocar uma música de fundo durante a apresentação dos slides no telão. 
Enquanto isso, os alunos conversam simultaneamente, o que gera um certo tumulto 
na sala) 

  [...] 
384 CSC: (a professora começa a leitura dos slides nos quais também constam as fotos de 

personalidades negras) 
385  ‚Mil seiscentos e cinqüenta e cinco ... Nasce no estado do Alagoas, livre...‛  esse 

rapazinho aí/  
  [...] 
437  ‚Para todos os lados do planeta que virarmos, teremos exemplos de homens que 

sentiram na pele 
438  os significados dos termos PRECONCEITO e DISCRIMINAÇÃO (+++) 
439  Homens, que apesar de desacreditados pela maioria dominante, não se esquivaram, 

nem fugiram de sua batalha...‛ / 
440  agora eu queria qui vocês acendessem a luz aí só um minutinho (+) 
441 AM: professora 
442 AAS: ê ê ê ê ê ê ê ê os alunos aplaudem 
443 P: antes de eu terminar os slides  (+)ainda não terminou tá? (+) ainda não terminou 
444 AM: eu baixo o som? eu baixo o som? 
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445 P: baixe baixe o som (+) deixe bem baixin (+) 
446  AÍ pessoal (+) o que qui a gente vai ver aqui (+) Ó (+) até agora o qui a gente viu (+) 
447  até agora o qui a gente viu foi o que Brenda? (+) 
448  a questão de qui (+) consciência até então (+++) ninguém usava (+) não é? 
449  JÁ o preconCEITO (+) era presente  (+) está presente na humanidade desde os tempos 
450  MAIS  primórdios da civilização (+) num é? (+++) 
451  a gente viu então qui esse rapazinho aqui ó (+++) 
452 AM: Barack Obama 
453 P: Zumbi  (+) foi quem (+)  trouxe/ 
454 AM: eu sabia todo dizendo qui era Obama e eu sabia qui era Zumbi 
455 P:  trouxe (+) foi quem trouxe o ideal de consciência negra para o Brasil (+) nos/ 
456 AM: por que o nome dele era Zumbi? 
457 P: nos demais lugares do mundo (+) nos demais lugares do mundo 
458  existem outros dias outras datas para se comemorar isso aqui (+) 
459  aqui no Brasil se comemora no dia vinte de novembro (+) porque é como eu falei 
460 AM: todos os países comemoram? 
461 P: foi o dia/ 
462 AM: todos os países comemoram? 
463 P: não (+) só no Brasil (+) 
464  porque foi o dia (+) qui marcou a morte de Zumbi 
465  foi o dia qui o Quilombo dos Palmares foi invadido e TODA A população qui lá vivia (+) 

foi(+) 
466  disseminada (+) ou seja (+) foi morta (+) assassinada literalmente (+) num é? 
467  hoje o MARCO onde o lugar onde existia o QUILOMBO está tentando ser restaurado (+) 
468  como uma forma de ret/ estão tentando trazer de volta a consciência  
469  só qui essas pessoas sofreram muito, né? aqui no Brasil ZUMBI  é exemplo (+) 
470  de consciência negra só qui como vocês viram aqui 
471  como vocês viram no slide (+) não só aqui no Brasil mas em todas as partes do mundo 
472  se tem preconceito (+) né? eu não sei se vocês ficaram sabendo (+) se vocês sabem 
473  até porque foi o primeiro nome citado (+) 
474  Martin Luther King (+) quem foi esse senhor? 
475 AM: foi um pastor lá dos Estados Unidos 
476 P: tinha aqui num é? Tinha aqui no slide 
477 AAS: eu num sei 
478 P: Martin Luther King ele foi pastor (+++) pastor evangélico (+) num é? 
479  e ele foi um dos principais líderes (++++) qui lutaram em favor da classe negra (+) 
480  lá na terrinha dele 
481  SÓ  (++) qui  (+) assim como a maioria da COR  dele 
482  como a maioria das pessoas qui pensavam em liberdade como ele 
483  o que qui aconteceu com ele? (+++) foi assassinado 
484 AMP: pois diga! Todos esses aí que lutaram morreram?  
485 AAS: por quê? 
486 P: não (+) Nelson Mandella graças a Deus aí vivo e Barack Obama, se Deus quiser, vai 

ficar aí 
487  por um bom tempo 
488 AF: Martin Luther King foi aquele qui matou num sei quem com um murro? 
489 P: hahahahahahaha (+) ele num matou ninguém não 
490  ele foi morto a tiro/ digamos assim (+) ele foi u John Lennon negro (+) 
491 AAS: ÃÃÃÃÃÃÃÃ? John Lennon? 
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492 P: É 
493 AAS: quem é John Lennon? 
494 P: QUEM É JONH LENNON? MEU DEUS! (+) falei besteira (+) esquece (++) 
495 AMP: eu só sei qui ele foi um cantor 
496 P: ele referindo-se a Luther king)  foi assassinado/  
497  esquece esquece (+) esquece falei besteira (+) esquece referindo-se á comparação 

com J. Lennon 
498  ele foi (+) ele foi/ PSIIIIIIIIIIIIIIIIIU/ ele foi assassinado (+) 
499  até hoje não se sabe exatamente por que/ quer dizer POR QUEM (+) mas se sabe por 

que (+) 
500  porque ele tinha um ideal de que todos os seres humanos deveriam ser livres (+) e 

iguais (+) 
501  e essa idéia não cabia na cabeça de dominantes (+) 
502  como ele foi eleito pelo povo (+) isso mexia muito (+) com o caráter (+) com a 

personalidade (+) 
503  com a autoridade dos brancos (++) dos até então brancos 
504  aí se pergunta (+) eu quer/ eu peço pra qui vocês pensem um pouquinho sobre isso 

(+) 
505  existe diferença entre pessoas por causa da cor da pele? (+) 
506 AMP: não 
507 P: NÃO ME RESPONDAM! só pensem 
508 AMP: a senhora não perguntou? 
509 P: tem como diferenciar (+) as pessoas (+) seu caráter(+) a sua personalidade SOMENTE  

por causa 
510  da COR DA PELE? Pensem aí um pouquinho (+) eu vou voltar pro slide e agora(+) 
511  eu quero qui vocês pensem (+) na questão do conceito(+) da discriminação (+) de um 

modo geral (+) 
512  e do potencial humano (+++) esqueçam esqueçam por alguns momentos a nossa 

nacionalidade tá? 
513  Éééééé (+) PeDRO (+) AirTON apaguem aí a luz novamente por favor (+) 
514  aumente o som só mais um pouquinho (+) senão (++) 
515 AM: diga quando tiver bom (+++++) 
516 P: tá bom 
518 AAS: (? 5s) 
519 P: bom (++) então vamolá (+) continuando (+++) voltando aqui (+++) 
520  ‚Homens, que apesar de desacreditados pela maioria dominate, não se esquivaram, 

nem fugiram da sua batalha...‛ (+++) 
521  ‚Homens que deram suas vidas... fosse pelo sangue; fosse pelo ideal; fosse pelo 

exemplo de vida (++) 
522  e hoje, realizados pela ação de homens ‘e mulheres’ de cor de pele diferente das suas  
523  e igual a dos seus antigos opressores, conquistaram pelo VOTO DEMOCRÁTICO‛/ 
524  vocês já sabem de quem eu vou falar num sabem? 
525 AAS: já (+) BARACK OBAMA 
526 P: ‚... o direito de ver, sentado na cadeira de maior destaque de liderança mundial‛ (+++) 
527 AAS: MUNDIAAAAAL (+) Barack Obama! 
528 P: ‚Barack Hussein Obama . Negro, jovem, órfão, de nome africano, árabe e tribal.‛ 
429 CSC: (nesse momento, a professora, além de apresentar as fotos no slide, ergue os braços 

bem alto, visivelmente emocionada, segurando um exemplar da revista Veja, cuja capa 
traz estampada a foto do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, eleito naquele 
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mês de novembro) 
530 AAS: OBAMA OBAMA OBAMA 
531 P: o significado do nome dele é tudo isso aí (+) vem de tudo isso aí (++) 
532  ‚Talvez um salto no escuro;  (+++) Quem sabe mais um mártir (++++) 
533  se Deus quiser a esperança que o mundo necessita... O ser humano‛/ 
534  PRESTEM BEM ATENÇÃO NESSA MENSAGEMZINHA AÍ 
535  ‚é do Reino Animal, do Filo dos Cordados, da Classe do Mamíferos, da ordem dos 

Primatas, da Família dos Hominídeos, do Gênero Homo e da espécie Homo Sapiens, 
sapiens.‛ 

536 AF: isso é ciência? 
537 CSC: (o AMP aplaude lentamente a expressão Homo Sapiens) 
538 P: ‚Nunca se duvidará da natureza animal do homem (reino animal),‛ 
539 AMP:  BRAVO! BrAVO! 
540 P: ‚nem tão pouco de sua dependência pelo leite materno (classe dos mamíferos); assim 

como também, 
541  não se pode negar que ele é o PIONEIRO (primata), para não dizer a única espécie 

que realmente pensa  
542  (homo sapiens)... Contudo, enquanto houver destruição da natureza – seu próprio 

habitat; 
543  não se respeitar as demais espécies - indefesas perante o homem; 
544  enquanto existir discriminação do homem pelo homem... 
545  ele merecerá o nome de HOMO (homem), mas jamais será merecedor do adjetivo 

SAPIENS (sábio).‛  
546 AMP: homem burro 
547  ‚A terra provê o suficiente para satisfazer as necessidades de todos os homens, mas 

não sua ganância. 
548  (Mahatma Gandhi)‛ (+) 
549  esse homenzinho (+) negro (+) hindu (+) ele defendia a não violência (+) 
550  ele acreditava que os seres humanos podiam ser completos   
551  sem precisar derramar o sangue de ninguém (+) poderiam ser completos a partir (++) 
552  da socialiZAÇÃO (+) da divISÃO (+) do amparo de um pelo outro (+) 
553 AAS: (?3s) 
554 P: ‚Não há passeio fácil em lugar nenhum para a liberdade. (Nelson Mandela)‛ 
555  esse homem (+) por ser negro e por ser SOCIALISTA (+) acreditar que todos deveriam 

ser iguais 
556  ele foi preso (+) exilado (+) privado de conviver e viver na sua sociedade e com a sua 

família (++) 
557  ‚O futuro pertence a esses que se preparam para ele hoje. (Malcolm X)‛ 
558 CSC: (a professora pronuncia Malcom xis. Nesse momento, o AMP rebate. A professora  

ignora-o) 
559 AMP: Malcolm dez Malcolm dez 
560 P: ‚O que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos 

desonestos, nem dos sem –caráter, nem dos sem-ética. O que mais preocupa é o 
silêncio dos bons! (++++) (Martin Luther King Jr)‛ 

561  ‚I HAVE A DREAM...‛ eu (+) tenho (+) um sonho (+) qui sonho seria esse? 
562 AMP: LIBERDADE 
563 AAS: qui os negros ficassem livres 
564 P: conhecem esse senhor aí simpático 
565 AAS: Louis? (+) Armstrong? (++) os alunos leem o nome no slide, com aspecto de 
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desconhecimento 
566 P: Louis Armstrong (+) ‚Ainda posso dizer: que mundo maravilhoso!‛ (+) será? (++++) 
567  podem acender a luz 
568 AAS: Iuhuuuuuuuuuuu!os alunos aplaudem ao final da apresentação 
569 P: acenda aí a luz Pedro (+) por favor (+) acenda aí a luz Pedro 
570 CSC: (os alunos continuam aplaudindo por aproximadamente 12 segundos) 
571 P: Ó (+++++) é o seguinte pessoal (+) 
572  a gente falou de diversas personalidades aí (+) tá? (+11s) 
573 CSC: (os alunos fazem muito barulho enquanto a professora desliga os aparelhos: 

computador, multimídea, som) 
574 P: Pronto (+) ó pessoal (+) o que qui eu vou querer qui vocês 
575  o que qui eu vou querer qui vocês PENSEM qui vocês TRABALHEM qui vocês FAÇAM 

(++) 
576  nós estamos vendo aqui a questão do preconceito da consciência negra (+) num é? 
577  nós falamos aí/ (+)vamos ver se vocês lembram/ no Brasil nós falamos de Zumbi (+) 

num foi? 
578 AAS: Foi 
579 P: de quem mais nós falamos de outras partes do mundo? (++++) 
580 CSC: (a professora começa a copiar as palavras no quadro-negro) 
581 AAS: Barack Obama 
582 P: OBAMA 
583 AAS: GHANDI 
584 P: houve alguém qui perguntou qui perguntasse aí quem era OBama (+) foi DINÁ? 
585 AMP: Foi eu não 
586 P: DINÁ (+) foi você qui perguntou quem era OBama? 
587 AF: não foi  (+) NAM 
588 P: foi não? (++) 
589  alguém aqui não sabe quem é/ PSIUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 
590 CSC: (a professora mostra mais uma vez a capa da revista com a foto de Obama) 
591 AF: ai que gato! 
592 AAS: (?5s) 
593 P: GHANDI (+) quem mais vocês lembram? 
594 AMP: num sei que  (+)num sei que Mahatmam (+) GHANDI? 
595 AF: MANDELA 
596 P: Ghandi (+) Mandela (+) 
597 AAS: (?4s) Martin Luther King 
598 P: LUTHER KING 
599 AF: Gandir  (+) GHANDI 
600 AM: Mahatman num sei que mais lá 
601 P: Mahatman  Ghandi (+) já está aqui (+) quem mais? 
602 AM: Malcom X 
603 AMP: Mal com xis (+) né mal com s não?  
604 P: Malcom X  Malcom  X (+10) quem mais? 
605 AF: ZUMBI 
606 P: Louis Amstrong (+6) quem mais? (++++) quem mais? 
608 AM: como é o nome daquele que a senhora mostrou depois desse daí? referindo-se a foto 

no slide 
609 P: depois desse daqui? (+) vamos ver quem é depois desse daqui? 
610  GHANDI (+) já tá lá (+) quem mais? 
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611 AAS: TODO mundo já foi dito (+) 
612 P: seguinte pessoal (+) todas essas pessoas tem um ideal em comum (+) concordam?  

(++++) 
613 AAS: concordo 
614 P: qual era o ideal em comum entre eles (+) LUCAS 
615 AM: libertar sua raça do preconceito 
616 P: libertar SUA RAÇA (+) vamos dizer assim (+) seu povo (+) povo da sua COR (+) né? sua 

ETNIA/ 
617  ATÉ PORQUE a gente viu qui raça só existe uma qui é a raça humana (+) num é? 
618  vamos colocar aqui (+++) RAÇA (+++++) RAÇA (+++) vamo ver 
619 AM: apague esse quadro 
620 P: e esse ideal dele foi bem aceito pela (++) sociedade dominante? 
621 AAS: não não não 
622 P: não? por quê? 
623 AF: porque eles não acreditavam ser iguais a eles 
624 P: quem queria ser superior? 
625 AF: os homens brancos? 
626 P: os homens maus? 
627 AF: brancos 
628 P: os homens brancos queriam ser superior a quem? 
629 AAS: aos homens negros 
630 P: aos negros queriam ser superior 
631 AAS: (?6s) 
632 P: eles pensavam de forma diferente/ AGORA  eu pergunto a vocês (+) 
633  o que mais houve em comum entre esses homens? (+) eles foram o quê? 
634 AAS: morreram mortos 
635 P: eles foram perseguidos e o quê? (+) 
636  EXCETO Mandela/ 
637 AMP: E OBAMA 
638 P: MANDELA qui ainda está vivo (+) LOUIS AMSTRONG (+)  
639  qui era músico por isso não foi tão perseguido (+)tá? 
640  OBAMA qui graças a Deus ainda está vivo e é (+++) PARA QUEM NÃO SABE  
641  Presidente eleito dos Estados Unidos (+) presidente eleito pelo voto direto 
642 AAS: ê ê ê ê ê!!!!!! 
643 P: DETALHE PSIIIIIIIIIIIIU! DETALHE (++) 
644  O PRIMEIRO (+) PRESIDENTE (+) NEGRO (+) ELEITO (+) DOS ESTADOS UNIDOS 
645 AAS: (?3s) nenhum desses foi eleito ainda? 
666 P: NÃO (+) eles já lideraram mas sem serem eleitos 
667  por exemplo MANDELA (+) também já foi eleito (+) só que ele é lá da África (+++) 
668  então  nos Estados Unidos (++) É A PRIMEIRA VEZ qui alguém elege/ 
669  quer dizer/ qui o POVO elege um negro (+) num é? 
670 AMP: um negro  (+) é 
671 P: então vamolá pessoal/ 
672 AF: e quem é o presidente do Brasil 
673 P: Ããã? de qui cor é? 
674 AF:  QUEM É? 
675 CSC: (todos os alunos se manifestam ao mesmo tempo, gerando um grande tumulto) 
676 P: peraí  peraí peraí peraí (+) PESSOAL (+) psiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu! 
677  pessoal surgiu uma pergunta aqui (+)  na sala qui eu num vou nem dizer de quem é (+) 
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678  MAS acabam de me perguntar aqui quem é o presidente do Brasil (+) pessoal 
679 AAS: já sei que foi M. só pode ser  (+++++)  foi J. 
680 P: sem fugir do foco (++) SEM FUGIR DO FOCO pessoal/ PSIIIIIIIIIIIIIIU/ sem fugir do foco 

(+++) 
681  o qui é qui eu vou precisar qui vocês façam (+) observem (+++) PSIIIIIIIIIIU! 
682  observem por favor 
683 CSC: (o barulho provocado pela pergunta sobre a identidade do presidente do Brasil ainda é 

intenso. Os alunos trocam xingamentos. Uns acusam outros de ‚burros‛. Enquanto 
isso, a professora tenta encaminhar a atividade) 

684 AF: só num tem eu aqui 
685 AM: você é BUUUUURRAAAAAAAAA! (+++) aí é BUUUUUUUUUUUUUUURRA 
686 P: pronto (+) pronto (+) 
687 AAS: mas aí é burrinha (+) viu? (+)  e foi ela mesmo? 
688 AF: não foi 
689 P: NÃO (+) fui eu/ vamolá a professora responde com ar de deboche à indicação 

negativa da aluna 
690  Ó (+) o que qui eu vou  querer qui vocês façam (++) CONsiderem (+) procurem 

considerar (++++) 
691  procurem considerar (+) o máximo de informações qui VOCÊS possuem (+++) 
692  tentem não trabalhar (+) assim de uma forma (++)  DIRECIONADA  a um único foco (+) 
693  mas o que qui eu vou querer qui vocês façam? (++++) 
694  essa palavrinha aqui ó (+++) 
695 AM: conCEITO  
696 P:  só que junto com essa daqui ó 
697 AMP: conceitopré conceitopré 
698 P:   ANTES 
699 AAS: Preconceito 
670 P: PRECONCEITO (++)o que qui vem à cabeça de vocês (+++) quando vocês falam de 

PRECONCEITO 
671  existe ainda no mundo? existe ainda no Brasil? as pessoas já tem uma noção de qui 

(++) 
672  PRECONCEITO é uma coisa ruim? (+) e qui pode acontecer com todo mundo?  (+) 
673 AF: Não 
674 P: ou quando se fala em preconceito ainda se lembra da raça negra? do do do POVO  

negro? 
675  as pessoas ainda tem idéia (+) de qui (++) os seres humanos são raças diferentes? 
676  a raça dos brancos (+) a raça dos índios (+) a raça dos negros? (+) 
677  existe raça segundo aquela última mensagenzinha qui eu botei pra vocês? 
678 AMP: existe uma raça e dentro dela tem pessoas qui são brancas qui são pretas/ 
679 P: DENTRO DOS seres humanos só existe uma raça (+) a raça humana (++) num é? 
680  mas as pessoas já tem consciência disso? (++++) será qui tem? (+++) 
681  ESSA é/ há uma explicação pra um negro ter chegado à PRESIDÊNCIA do país de 

MAIOR FORÇA (+) 
682  NO MUNDO (+++) um presidente NEGRO  
683 AM: Nos Estados Unidos? 
684 P: será qui isso foi só uma forma di/ digamos assim (++) 
685  COMPENSAR todo esse passado feio qui a humanidade tinha? 
686  ou será  qui (+) enFIM (+) há uma luzinha lá no fim do túnel negro (+) né?  
687  qui mostra qui os seres humanos podem SIM está começando a tomar consciência  
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688  de que as pessoas são iguais? (+++) 
689  ou de uma certa forma dizer qui É O PRIMEIRO PRESIDENTE NEGRO ELEITO NOS 

ESTADOS UNIDOS 
690  Já é também uma forma de preconceito? 
691 AMP: É 
692 P: o que qui vocês pensam a respeito disso?  (+)o que é preconceito pra vocês?(+) 
693  o qui vocês tem em mente quando se fala em preconceito? (+) tá? (+) 
694  de onde surgiu? (+) ok? (++) o qui vocês querem falar sobre isso? (+) 
695  o qui vocês tem em mente a respeito de consciência negra? (++) 
696  isso existe realmente consciência negra? (+) tem alguma relação com preconceito? (+) 

tá? 
697  eu dei várias pistas aí pra vocês (+) né? 
698  GRAÇAS a Deus eu consegui misturar BEM (+++) 
699 AF: você quer um texto sobre isso? 
700 P: e eu quero qui vocês falem agora sobre esse temazinho aí (++) preconceito (+) tá 

bom? 
701  vou até aumentar o som (+) pra animar vocês um pouquinho 
702 AAS: (15s?) 
703 CSC: (há um certo alvoroço com a notícia de que produzirão um texto sobre o tema) 
704 P: vamolá pessoal 
705 AF: tava tão bom 
706 P: Ó só tem um detalhe (++) só tem um detalhe (+) tem que ser numa folha qui vocês vão 

destacar 
707  Pra mim entregar (+) tá? 
708 AF: AI E VOCÊ VAI CORRIGIR? Professora (+) isso era pra ir pra casa 
709 P: Vamolá (+) sobre PRECONCEITO (++) 
710 AF: posso ir tomar água? 
711 AAS: (? 5S) 
712 P: NÃO (+) vamo pra cá (+) venha ficar aqui (++) 
713 AF: ai homi(+) ESCREVER? ai professora 
714 P: Ó (+) vamos começar produzir aqui (+) ok? 
715 AF: amorzinho cê deixa eu beber água professora 
716 P: deixe voltar (+) tem um pessoal lá 
717 ASC: (a turma continua em barulho e os alunos andam de um lado para o outro da sala 

angustiados, repetindo a mesma pergunta: ‚é mesmo pra fazer um texto, é?‛) 
718 AM: professora (+) é pra produzir um texto sobre preconceito  (+)é? 
719 AF: professora então eu tenho que ir ali pegar meu caderno a aluna se refere à sala de 

aula, pois eles estavam no auditório/sala multimídia) 
720 P: e você num trouxe não? (+) vá lá pegar (+++) 
721 AM: (?6s) 
722 P: não (+) não (+) PRONTO? (++) vocês conseguem produzir com barulho porque eu (+) 
723  num consigo nem pensar com barulho ? (+++) 
724 AF: professora eu acho melhor sem o som 
725 P: sem o som? 
726 AAS: com o som professora 
727 AMP: agora apague as luzes (+++) 
728 P: NÃO  (+) aí comé qui vocês escrevem? 
729 AAS: PROFESSORA  profeSSOra   professoRA (+) com o som porque senão não tem graça 
730 P: hem? 
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731 AM: com o som porque senão não tem graça (+) sem o som não tem graça (+)  
732  não consigo produzir sem sem som 
733 AMP: PROFESSORA  apague essas luzes aí da frente 
734 P: não tem como MEU AMOR (+) elas não se apagam 
735 AAS: (?7s) 
736 P: num é separado não 
737 CSC: (o barulho continua intenso e até o momento ninguém iniciou a escrita do texto) 
738 AF: professora (+) eu adoro a senhora (+) a senhora foi a melhor professora de português 

qui eu  já tive 
739 AM: ei professora isso qui a senhora tem aí é um MP3 é? 
740 AAS: (?13s) 
741 P: PRE CON CEI TO 
742 AF: preconceito com o negro 
743 P: negro é por sua conta (++) eu falei de preconceito (++) BORA  super twite (+) 
744 AM: professora (+) deixe eu ir pra sala? (++)  
745  professora o qui é isso?o aluno refere-se ao MP3 que está pendurado na blusa da 

professora 
746 P: é um bicho (++) qui come gente (++) 
747 AM: é MP4? É MP3? alguma coisa assim? 
748 P: Ô DINÁÁÁÁÁÁÁ (++)  seu caderno vai se produzir sozinho (+) né? né? 
749 AF: ah se ele fizesse (++) porque eu num entendi muito bem 
750 CSC: (durante 25 segundos, a Professora silencia e o barulho entre os alunos torna-se cada 

vez mais intenso. Eles ainda não iniciaram a escrita) 
751 P: ROBERTA (+) guarde os adesivozinhos (+) tá? (+) começar a produzir (+) né? 
752  ANDERSON (+) pare a matraquinha aí com as meninas (+) né? 
753 AM: professora precisa destacar a folha? 
754 P: precisa (+) precisa destacar (+)precisa destacar (+) 
755 AMP: professora (+) o que qui a gente vai fazer mesmo? 
756 P: um texto a respeito de preconceito (+) sobre preconceito 
757 AM: só se a senhora usar algo para abrir nossa cabeça 
758 P: um laser (+) né? (+) um  sabre de luz (++) 
  [...] 
769 AMP: professora (+) olha o coisa de Airton 
770 P: o qué isso aqui? O trabalho dele todin? referindo-se ao texto que o aluno escreveu 
771 AMP: sim (+) só isso aqui 
772 P: qui massa! tom de ironia 
773 AMP: ele escreveu sete palavras 
774 P: faça numa folha destacada (+) faça numa folha destacada (+) 
775  eu vou precisar (++++) levar esse texto de vocês (+) bora  trab/ caderno fechado num 

trabalha não 
776  né? então vamolá (+) 
777 AMP: PROFESSORA (+) é qui hora a revisão hoje? 
778 P: vá trabalhar vá trabalhar (++) QUATRO E MEIA 
779 AMP: eu só saio do treino às cinco horas (+) profeSSORA 
780 P: mas (+) se você falar com o professor ele vai deixar você sair meia horinha antes com 

certeza 
781 AF: num dá pra começar hoje de manhã? 
782 P: se der tempo (+) hoje de manhã eu começo e à tarde a gente faz 
783  se der tempo (+) hoje de manhã eu começo/ 
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784  quando você voltar você vai ter cinco minutos pra fazer seu textoreferindo-se a um 
aluno que se dirige à porta da sala em direção ao banheiro 

785 CSC: (Durante aproximadamente três minutos, os alunos insistem chamando pela 
professora para fazer as mesmas perguntas sobre horários e tema do texto. A 
professora decide ignorar as perguntas e silenciar-se por esse tempo) 

786 AMP: PROFESSORA (+) é preconceito ou racismo? 
787 P:  PRECONCEITO  (+) RACISMO (+) IDEAL NEGRO (+) RAÇ/ESPÉCIE HUMANA (+++) tá? 
788 AAS: (?12s) 
789 P: vão falar até sobre polícia? (++) tá ÓTIMO (++) vai ser show o texto de vocês a 

professora fala em tom irônico 
790 AF: eu já sei mulher PRECONCEITO 
791 P: É? por que num começou ainda? 
792 AF: tô pensando 
793 P: tá pensando? Conversando? Vá lá pra última carteirinha ali (+) vá (+) 
794 CSC: (Enquanto a aluna se dirige ao local determinado pela professora, dois alunos tentam 

acompanhar a colega) 
795 P: quem for dos dois pra lá leva um cascudo 
796 AAS: (? 4s) 
797 P: é sim (++) é sério (+) se vocês forem lá pra perto de Mirela (+) eu dou um cascudo em 

vocês 
798 AMP: professora eu vou falar sobre preconceito ou consciência negra? 
799 P: PRECONCEITO (+) se você quiser misturar os dois (++) eu quero qui você fale sobre (+) 

preconceito 
800 AAS: (?5s) 
801 P: é amor? PRECONCEITO É AMOR? (++) 
802  Ô GALERA  (+) eu não sei quanto a vocês (+) mas SILÊNCIO  não atrapalha ninguém 

(+) sabia? 
803 AMP: professora (+) a gente pode ir para a biblioteca? é muito ruim aqui (+) 
804  eu já to com uma dor na coluna 
805 P: deixe eu ir ver se lá na biblioteca tem (+) espaço (+) 
806 AMP: quer qui eu vá? 
807 P: não eu vou 
808 CSC: (Enquanto a professora se encaminha para a biblioteca, que fica na sala ao lado, o 

barulho na sala onde os alunos produzem o texto fica ensurdecedor por 
aproximadamente dois minutos) 

  [...] 
840  NÃO SENTEM EM LUGAR NENHUM (+) esperem aí qui eu vou com vocês (+5s) 
841  eu quero essa produção (+) viu povo? 
  [...] 
846 AM: professora  
847 P: senhor 
848 AM: nós vamos pra onde? 
849 P: cês vão comigo lá pra biblioteca também 
850 AAS: (?14s) biblioteca é? 
851 P: É (+) ESPEREM POR MIM 
852 AAS: (?17s) 
853 P: eu sei quem é qui eu pedi pra esperar (+10s) bora borá (+) 
854  Paula você lá pra sala de vidro Paula PRA SALINHA DE VIDRO 
855 AM: eu vou pra onde? 
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856 P: entrem (+++++++) 
857  NÃO  aqui é ele sozinho (++) 
  [...] 
868 AM: professora é pra destacar e entregar é? 
869 P: É? (++) AIRTON  
870 PQ: posso me sentar naquela cadeira ali? 
871 P: Vá (+) Ô meninos parem de bater aí (++) se vocês disserem um PIU (+)   
872  eu tiro vocês daqui de dentro 
873 AAS: (?9s) 
874 P: por que será hem? 
875 AM: Professora venha cá 
876 P: AIRTON (+) PRA CÁ PRA FORA (+)  pegue a cadeira 
877 CSC: (apesar de estarem na biblioteca, os alunos continuam fazendo muito barulho, 

ignorando os cartazes que recomendam silêncio naquele local) 
878 P: pegue a cadeira PEGUE A CADEIRA AIRTON (++) 
879  PSIUUUUU (+) pegue a cadeira (++) 
880 AM: Ô meu Deus (+) Ô vida (+)  
881 P: pois é (+) ô vida 
882 AM: de negro 
883 P: vida de negro?  então é boa (+) se é vida de negro (+) então é boa 
884 CSC: (faz-se muito barulho. Ouve-se pancada) 
885 P: eita! 
886 AM: é pra fazer sobre consciência negra ou preconceito? 
887 P: PRECONCEITO 
888 AAS: (?12s) 
889 AF: professora (+) num dá mais pra dá/ num dá mais tempo de a senhora dar o livro não? 
890 P: dar o livro? qui livro? 
891 AF: o qui a senhora falou 
892 P: mas homi (+) eu vou comprar (+) eu vou comprar (+) eu vou comprar (+)  
893  eu vou ver se ainda tem na livraria (+) aí eu vou comprar pra você e Paula lerem (++) 
894  são as únicas que tá interessadas mesmo (+) aí eu compro e deixo com vocês duas 

(++) 
895 AF: ei  professora sabe aquele qui a senhora falou sobre exploradores? Qui fez até um 

resumo dele? 
896 P: os exploradores de cavernas? Você leu? 
897 AF: eu pedi pro meu pai (+)ele leu 
898 P: aí você pediu pro seu pai ler e não leu por que? 
899 AF: não (+) eu li  aí depois eu passei pra ele ler 
900 P: ah tá  (++++) psiiiiiiu! aiaiaiaiai 
901 CSC: (lentamente, os alunos começam a diminuir o barulho e os comentários vão sendo 

feito cada vez mais em voz baixa entre os próprios alunos que estão organizados em 
pequenos grupos. Só agora eles começam a discutir sobre o texto uns com os outros) 

902 AF: professora são quantas linhas? 
903 P: vamos trabalhar por parágrafos (+) né? (+)no mínimo três parágrafos porque seriam 

três ideias (+) 
904  início meio e fim (++++) por linha não (+) 
905  por linha pode ser qui você consiga fazer em uma linha e você consiga dizer tudo  e 

aí?   
906  vamo trabalhar com parágrafo (+) né? 
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907 AF: vamo trabalhar com linha porque parágrafo eu num sei não 
908 CSC: (Lentamente, ouvimos o silêncio na biblioteca. Após alguns minutos, a professora 

providencia a coleta da assinatura na Lista de Frequência. Quando já se aproximava o 
final da terceira aula, um aluno se aproxima e pergunta sobre o que deve ser feito) 

909 P: você ainda não entendeu o que tem qui fazer Airton? 
910 AM: não (+) eu pensei qui tinha qui colocar o nome de todo mundo qui tava ali 
911 P: NÃO (+)  o qui foi qui eu pedi pra você fazer? 
912 AM: PRECONCEITO falar sobre preconceito 
913 P: pronto (+) aí precisa botar o nome de todo mundo qui tava ali (++) e aí? Comé qui vai 

ser? (++) 
914  então vai ser como? 
915 AM: preconceito  (+) preconceito (+) preconceito contra o negro (+)  
916  também tem preconceito com os brancos 
917 P: também tem preconceito com os brancos?a professora rir 
918  PRONTO  (+) então fale também sobre isso aí (+)  
919  sobre a questão de também haver preconceito com os brancos (+++) 
920 AAS: professora  professora (++) quantas linhas tá bom? 
921 P: TRÊS PARÁGRAFOS (+)TRÊS PARÁGRAFOS (+) quantas linhas quiser desde que tenha 

três parágrafos 
922 CSC: (os alunos discutem entre si as dúvidas sobre o texto. Alguém pergunta a um colega 

se preconceito é uma doença. Tal pergunta vira motivo de gargalhadas. Novamente, 
faz-se muito barulho no ambiente) 
 

923 P: eu trouxe vocês pra cá porque eu pensei qui vocês produziam em silêncio (++++) 
924  psiiiiiiiiu! Ei  ei   ei parou aí (+) João Pedro 
925 AM: foi  foi  foi quem qui  qui liberou os escravos? Comé o nome dele? Foi Zumbi dos 

Palmares? 
926 P: quem liberou os escravos? (+) aqui no Brasil foi Princesa Isabel (+) tem nada a ver com 

Zumbi não 
927 CSC: (os demais alunos riem e debocham do aluno) 
928 P: Zumbi criou um quilombo (++) uma comunidade onde negros (++) refugiados (++) 
929  negros qui eram perseguidos (++) podiam ir  (++) podiam ir morar lá (++) certo? 
930  foi isso qui Zumbi criou (+) ele era um líder comunitário (++) só (+) tá? 
931  ele num era  ele num era mui  ele num era muito/ 
932 AM: e é pra falar é desse Zumbi? 
933 P: eu quero qui vocês falem sobre PRECONCEITO (+) 
934  aquelas ideias qui eu dei lá dentro pessoal (+) ó (+) as ideias qui eu passei nos slides 

(+) 
935  na verdade eram só informações mesmo (+) só ideias (+) informações sobre 

personalidades 
936  que falaram sobre isso (+) que passaram  por isso (+) mas eu quero qui vocês falem 

sobre preconceito 
937  se quiserem citar (+) beleza (+) mas se não (++) 
938 AM: professora como é aquele nome qui você disse da quantidade quitem na pele? 

melancolia? 
939 P: MELANINA (+) melancolia é um sentimento ruim (++) MELANINA 
940 AM: sim professora ééé (+) depois de Zumbi (+) vei quem? Mahadma Gan/ comé o nome? 
941 P: Mahatma Ghandi 
942 AM: aí comé qui se escreve? 
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943 P: M  A (+) H A  (+)T  (+) M A 
944  M A agora 
945 AM: N? 
946 P: M de Maria 
947 AAS: (?5s) 
948 P: preconceito PRECONCEITO (+) ééééé 
949 AM: Geral? Gay (+) lébica  (+)de tudo? 
950 P: TUDO  tudo (++) 
951 AM: posso falar até em lébica? 
952 AAS: lébica?  lébica? 
953 P: LÉBICA é ótimo (+) o qui é lébica? 

954 CSC: (os alunos riem e gritam ao mesmo tempo. Nesse momento, a bibliotecária informa 
que há alunos batendo na mesa) 

955 P: bateram na mesa? MUITO BOM saber disso (++) MUITO BOM  
956 B: fale baixo (+)eles já são assim (+) já são reincidentes aqui na biblioteca (+) não é só na 

sua aula não 
957 AAS: ninguém bateu na mesa 
958 P: NÃO (+) vocês são SANTOS (+) to vendo as auréolas de vocês aí  em cima/ 
959  PSIIIIIIU! vocês aqui são os qui vão ter menos tempo pra produzir viu?  
960  três minutinhos só pra terminarem esse texto (+) 
961 AAS: ai  ui   só três minutos? (+++) chega  chega  chega 
962 AM: preconceito tem acento? 
963 P:  separado tem 
964 AF: Ããããã? 
965 P: separado tem (++) junto num tem mais não 
966  vocês tem aí um ditongo/ vamo lembrar um um pouquinho da da do conteúdo? (+) 
967  a sílaba tônica tá aí e não no pré (+) tá? 
968 AM: DITONGO (+++) eu sei o qui é 
969 AF: é assim?então não tem acento em nenhum canto 
970 P: não tem acento em nenhum canto 
971 AF: e agora o qui é que eu faço? (++) arranco a folha e faço de novo 
972 P: EXATAMENTE (++) aproveite qui vocês nem começaram a primeira linha da ideia (+) 

né? (+10) 
973 AM: professora  (++)quais são os outros tipos de preconceito ? (+) racial (+) de deficiência 

(+) 
974  qual é o outro? (+) eu posso falar de todos? 
975 P: SIM  (++) à vontade (++) agora tem a história do do sexual também né? (+) do do/ 
976 AM: sexual são é (++) pessoas éééée(+) qui são gays (++) e as pessoas tem preconceitos? 
977  professora eu num tô fazendo parágrafo não (+) eu não sei/ 
978 P: hã? 
979 AM: parágrafo eu me enrolo todinho (++) eu não sei não 
980 P: parágrafo é quando você muda de idéia (+) quando você vai/ 
981 AF: se eu fosse dona de uma gramática (++) eu tirava esses parágrafos NA HORA 
982 P: HÃ? 
983 AF: se eu fosse dona de uma gramática (++) eu tirava esses parágrafos na hora 
984 P: o  problema é só esse? uma gramática é tão baratinho (++) eu compro pra vocêa 

professora ironiza 
985 AF: não home (+) se eu tivesse uma gramática eu tô dizendo se eu tivesse fosse/ 
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986 P: se você tivesse PRODUZIDO uma gramática? (++) 
987 AF: ÉÉÉÉ 
989 P: muLHER (+)  TENHA FÉ (++) um dia você chega lá tom irônico 
990  já pensou eu dando aula com a gramática de (++) Dra. Paula? (++) Paula Gabriele? Qui 

show! (+12) 
991  SIM (++)como é ?  como é? voltando-se para o aluno que perguntara sobre os 

parágrafos 
992  sim (++) quando você vai (+) quando você vai mudar de ideia (+) por exemplo 
993  você tá dando a introdução daquele daquele (++) conteúdo (+) daquele assunto  
994  qui você tá falando (+) né? (+) você está só apresentando ele (+) 
995  você vai fazendo o primeiro parágrafo (++) 
996  aí você quer dar exemplos desse conceito qui você acabou de dar (+) 
997  você já pode abrir um segundo parágrafo (++) pra quê?  Pra dar exemplos (+) 

entendeu? 
998  o terceiro parágrafo já pode ser sua opinião (++) aí você vai ter (+) 
999  um início (+) um meio e um fim (+) 
1000  a introdução geral (+) o qui é (+) aquele assunto qui você tá falando (+) 
1001  os exemplos (+) qui ilustram o qui você acabou de falar (++) 
1002  e a sua opinião a respeito de tudo aquilo (++) PRONTO (+) três parágrafos (++) 
1003  lindo e maravilhoso (++) sem dificuldade 
1004 AM: então isso aqui deveria ser um parágrafo/ 
1005  professora o qui é isso aqui?  
1006 P: é igual a esse aqui 
1007 AM: é um MP4 (++) é tão pequenininho? e lá na sala eu vendo esse bicho piscar (+) 
1008  pensei qui era a luz do datashow 
1009 CSC: (Durante mais aproximadamente 20 minutos, a professora continua na biblioteca e os 

alunos constantemente perguntam sobre o tema, pedem para que ela olhe o que já 
escreveram. Ela reclama da quantidade de escrita dos alunos, considerando-a mínima, 
e manda-os escrever mais. Também orienta quanto às partes do texto (introdução, 
desenvolvimento e conclusão).  

1010 AM: o difícil é começar (++) eu não consigo (+) 
1011 P: comece dizendo o qui é preconceito (++) já disse? (++) dê exemplos (++) 
1012  informe quem foi qui sofreu (++) só negros sofreram preconceito? (+) e hoje em dia? 
1013  ainda sofrem? quem são as pessoas qui sofrem hoje preconceito? (+) 
1014  negro rico sofre?  (+) negro pobre sofre? (+) branco pobre sofre? e o rico? (++) 
1015  aí você vai ilustrando os tipos de preconceito (+++++)  
1016  e aí? (+) show de bola? (++) muito bem (++) 
1017  ei sua letra é massa Luqinha 
1018 AM: brigado (++)  
1019 AM: professora tô sem ideia suficiente (++) Luquinha Luquinha me ajude aqui 
1020 AAS: (?2m) 
1021 AM: eu posso dar o exemplo de Pelé? 
1022 P:  hahaha (+) Pelé?  Pelé é uma ilustração de um cara que sofreu muito preconceito?  
1023  eu queria ter a conta bancária desse cara que é preconceituoso/ qui sofreu esse 

preconceito 
1024 AM: no início ele sofreu (+) eu tenho a biografia dele lá em casa 
1025 P: no início ele sofreu? (++) então pronto beleza 
1026 AAS: (? 1m45s) 
1027 CSC: (No final da aula, alguns alunos mostravam seus textos para a professora, que ia 
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sugerindo alterações) 
1028 P: bote seu nome (+) data tal tal (++) 
1029  aqui falta dá exemplos (++++++) 
1040  muito bom (++) coloque só a série (++) 
1041  rapaz  (++) Jonhatan seu texto está muito racista cara (++) pense num texto racista  
1042  está todo em branco (++) você vai ser processado viu? com um texto racista desse 

jeito 
1043 AM: não eu não fiz (+) eu num me lembrei de nada 
1044 P: num lembrou né? (++) pois num lembre só quando eu estiver perto não? (+16s) 
1045  vixe (+) outro texto racista rapaz! 
1046 AM: é porque eu fiz de caneta branca 
1047 P: de caneta branca? Ah! já sei (+) é aquele truque qui a gente tem de esquentar pra 

poder ver né? 
1048 AM: É 
1049 P: entendi (+) bruna você está se perdendo nesse grupo/ menina só tem texto racista 

aqui 
1050  RAPAZ TUDO EM BRANCO?os alunos riem 
1051  rapaz vocês tomem cuidado pra não serem processados (++) PENSE 
1052  comé a história aqui? (++) eu recebi uma denúncia qui aqui só tem gente racista 

nazista 
1053  os textos tudo em brancodirigindo-se a outro grupo 
1054  comé essa história aqui/ um texto em branco aqui (++) outro ali (++) outro aqui 
1055  esse é tão preconceituoso qui nem o nome ele terminou de fazer (++) 
1056  caraca meu irmão (++) isso é massa demais! 
1057  Ó psiu  ó psiu (++) ó a mão fina 
1058 AM: tá surrupiando cara referindo-se a um aluno que tentava pegar um texto de um 

colega que já havia entregue à professora 
1059 CSC: (A professora tenta mais uma vez relembrar o que foi discutido na exposição, orienta 

os alunos a seguirem a estrutura textual do começo, meio e fim, enfatizando o que ela 
acha que deve constar em cada parte. Chega a hora da professora ministrar aula em 
outra sala, pois ela já está há quase quatro aulas com essa turma. Ela sugere a leitura 
para a turma de um dos textos já escritos e entregues pelos colegas. Solicita que um 
dos alunos o faça, como forma de auxiliar aqueles que nada fizeram. No entanto, o 
barulho intenso impede tal atividade. A Professora se ausenta e deixa a Pesquisadora 
encarregada de recolher os textos. Até esse momento, poucos haviam concluído o 
texto. Muitos sequer havia começado) 
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ANEXO D: 
 TRANSCRIÇÃO DE AULA – TCD D 

 
 CSC: Professora e Pesquisadora entram em sala de aula juntas, após o intervalo. Há 

poucos alunos em sala. Muitos ainda não retornaram da pausa para o horário do 
lanche. Aos poucos, eles vão chegando e cumprimentando a Professora. A sala 
está organizada em filas. A pesquisadora fica sentada no final da sala, ao derredor 
dos alunos, de modo a visualizar as ações dos sujeitos (professora e alunos) 

01 P:  bom dia bom dia bom dia 
02  olá !!!!!!! cadê o povo daqui? (++) 
03 AAS: olá. Já? 
04 P: já o quê? Tá na hora já acabou o intervalo e a aula já começou/ 
05  ei ei ei (++) a sala é aqui viu? 
06 CSC: A professora, à porta da sala, convocava alunos que estavam no pátio da escola a 

entrarem em sala. 
07 P: à vontade (+) à vontade (+) {em tom descontraído, sinalizando para que os alunos 

se acomodassem nas carteiras} 
08 (CSC) Aos poucos os espaços foram preenchidos nas carteiras 
09 AAS: (? 3m) 
10 P: então (++) então (++) 
11  gente (++) eu queria conversar um pouquinho com vocês (++) 
12  sabe (+++) essa moça aí (+++)  
13  que já uma VELHA CONHECIDA de vocês 
14 CSC: Ouve-se muitas risadas 
15 AM: quem? quem? a sua professora? 
16 P: sim (++) a minha querida professora (+++) aquela (+) né? 
17  essa aí num é brinquedo (+) não. PENSE numa professora (++) 
18 AM: só porque tá na sua frente  
19 AAS: ouve-se várias risadas 
20 P: não é não (++) antes mesmo da senhora vir aqui (++)  
21  eles sempre diziam (+) quem é essa tal de H. tão falada? 
22  e eles sabem quem é a senhora pra mim (++) 
23 CSC: apesar de ser envolvida na conversa, a pesquisadora procura não reagir aos 

comentários, para não sair da condição observante apenas. 
24 AAS: ? 1m e 40s 
25 P: ? 2m 
26  vejam só/ ninguém tá aqui pra brincar (+) né? (+) 
27  então (+) precisamos (++) precisamos (++) 
28  vamos fazer o seguinte (++) 
29  vamos recorrer aquela velha conhecida nossa (++) né? 
30  a nossa famosa tempestade ideias 
31 AAS: risadas (++) de novo (+++) vamos vamos 
32 CSC: A professora escreve no quadro-negro, no centro, o nome Fábio Assunção 
33 AF: ai ai ai TDB TDB 
34 P: tudo de bom (+) né? ok ok {Carmem anota a sigla TDB e escreve entre parênteses 

por extenso} 
35 AF: lindo lindo lindo 
36 AAS: MARAVILHOSO (++) GOSTOSO 
37 AM: GALÃ  (++) ATOR DA GLOBO {Carmem vai anotando no quadro-negro as palavras 



168 
 

 

ditas pelos alunos e, para essa expressão, ela anotou ator global} 
38 P: peraí  peraí peraí (++) vamos com calma que o negócio aqui é analógico (+) tá? 
39 AAS: risadas 
40 P: tem que ir com calma senão eu num consigo processar (++) calma aí (++) 
41 AF: CHARME SUCESSO 
42 AM: PEGADOR 
43 AM: bom ator 
44 AF: famoso 
45 P: certo (+) mas eu também queria saber/ 
46  Alguém aqui já usou algum tipo de droga? (+)  
47  Tem usuário de droga na família ou próximo dela?  (++) 
48  Já viu algum tipo de droga? (++++) 
49 AAS: Vixe! nam nam. Aff!!!!!!!  
50 AM: Tá louca professora? (+) o que ela num vai pensar da gente? {referindo-se à 

pesquisadora} 
51 P: Não (+) né? tem certeza? 
52 AF: PROFESSORA! {com tom repreensivo} 
53 P: Já já vocês me respondem isso (+++) 
54  eu queria saber sobre isso aqui (+) ó 
55  o que vocês me dizem dessa palavrinha aqui (+) hem? 
56 CSC: Carmem escreve a palavra DROGA no quadro-negro 
57 AF: doença 
58 AM: vício 
59 P: DOENÇA (++) VÍCIO (++)  e o que mais? 
60 AM: alucinação 
61 AF: VIOLÊNCIA  ROUBO 
62 AF: ACIDENTE 
63 AM: ARMAS 
64 P:  ok ok ok (++) 
65  BEM (++++) eu tenho uma coisinha aqui que eu quero mostrar (+) 
66  eu quero mostrar pra vocês (++) 
67 CSC: Carmem apresenta para a turma um exemplar da revista Veja, cuja capa traz a foto 

de Fábio Assunção. Com o título A luta pela vida, o ator global é tema da 
reportagem especial que aborda o seu envolvimento com as drogas.  

68 AAS: o quê? Eu não acredito (++) 
69 AM: eu vi (++)  eu já sabia (+) 
70 AM: saiu na TV (++) ele com um traficante 
71 AF: ah não (+++) tão lindo (++) 
72 P: É (+) né? (++) e esses olhos azuis (++) 
73 AF: um sonho 
74 P: pois é/ nós vamos 
75 AF: professora deixa eu ver 
76 AM: caracas (++) o cara vacilou geral (++) 
77 P: nós vamos fazer a leitura/ 
78 AF: deixe eu ler (+) deixe eu ler (+) deixe eu ler 
79 AAS: eu leio eu leio 
80 P: espere aí/ 
81  todo mundo vai ler 
82 CSC: Durante, aproximadamente, quatro minutos a professora explica para a turma os 
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procedimentos da leitura oral. A partir daí, começa a leitura da reportagem que 
dura aproximadamente vinte minutos. Encerrada a leitura, Carmem retoma a 
dinâmica inicial. 

83 P: e agora (++) o que vocês me dizem? 
84 AF: tô bege 
85 AM: olhe aí/ o bonitão o gostosão/ 
86 P: vocês gostariam de me diz/ de acrescentar algo aqui {sinalizando para o quadro-

negro} 
87  em relação a essa palavra {refere-se ao nome do ator} 
88 AAS: MACONHA     BOCA DE FUMO 
89 AM: drogado 
90 AF: intratante 
91 AM: TDR TDR TUDO DE RUIM 
92 AF: bom de peia 
93 P: e o que mais? 
94 AF: eu acho assim (++) às vezes a pessoa acha que pode tudo/ 
95  faz tudo que quer desde criança (+++) 
96 AM: é falta de peia mesmo (++) 
97 CSC: Nesse momento, a Profa. Carmem desencadeia uma pequena discussão a 

respeito da temática de bater ou não nos filhos, fazendo a leitura de um texto 
escrito por ela e divulgado em um jornal local. 

  [...] 
118 P: e essa palavra aqui (++) vocês querem acrescentar algo? (++) 
119 CSC: A professora retorna ao quadro-negro, desta vez, para enfatizar a palavra droga. 
120 AAS: BOMBA  ÁLCOOL  CIGARRO 
121  ANABOLIZANTES  REMÉDIOS   FAMA ... FICAR FAMOSO 
  [...] 
137 P: Bem (++) Ó é o seguinte pessoal (++++) 
138  tudo isso que nós falamos aqui (++) toda essa discussão (+) né? 
139  é porque agora nós vamos fazer (+++) 
140 AAS: IIIIIIIIIIIIIIH! 
141 AM: lá vem bomba 
142 P: É 
143  vocês vão produzir um texto  (++) 
144  dissertativo-argumentativo (++) 
145  sobre o seguinte tema (++) 
146  o que leva um pessoa que tem TUDO para dar certo envolver-se com coisas 

erradas? (+++) 
147 CSC: (ao falar a palavra tudo, a professora, além de elevar o tom de voz, em sinal de 

destaque, sinaliza com as mãos, indicando que tal palavra está entre aspas) 
  [...] 
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ANEXO E: 
 CAPA DA REVISTA VEJA - EDIÇÃO ESPECIAL 2086 
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ANEXO F: 
 SLIDES APRESENTADOS PARA A DISCUSSÃO DO TEMA - TCD C 

 

1655 ... Nasce no estado do 

Alagoas, livre...

 

foi capturado quando tinha 

por volta de sete anos de 

idade. Entregue a um padre 

católico, recebeu o batismo 

e ganhou o nome de 

Francisco. (Coroinha)

 

Nova Déli traz a vida em 2 de 
outubro de 1869 ... 
(Monge hinduísta)

 

Africano de Qunu, nascido 
em 18 de julho de 1918... 

(Advogado) 
 

Nasceu em 15 de janeiro de 1929, 

na cidade de Atlânta... (Pastor)

 

Honolulu, 4 de agosto de 1961, 
surge para o mundo... 

(Político) 
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Durante muitos séculos, a 
intensidade de melanina na 

pele era o que definia o 
destino de muitos seres 

humanos...

 

De certo, paralelo a esse fato, 
movimentos de protesto contra os 

conceitos formados por antecipação 
foram manchetes permanentes na 

mídia e na memória do povo dessas 
épocas.

 

Tais movimentos, não só 
protestaram, mas também foram 
responsáveis pela disseminação 
de termos antes restritos aos 
opressores e os oprimidos... 

 

... Foi nesse período que o povo 
conheceu o significado de 

PRECONCEITO e 
DISCRIMINAÇÃO 

 

Muitos homens,dentre eles 
negros, índios, mulatos, orientais 

e demais miscigenações 
sofreram com a utilização 

cotidiana e vivencial dessas  
palavras...

 

Porém, somente uma dessas 
etnias carrega, até hoje, o 
estereotipo de escravo...  

Até hoje, quando se fala em 
escravo, não se pensa nos 

índios, que foram os primeiros 
povos escravizados, aqui no 

Brasil, por exemplo...  
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Sequer são lembrados os 
imigrantes japoneses e 

italianos, que fugindo do horror 
da guerra, sujeitaram-se a 

trabalhar nas lavouras de café e 
na criação de gado, também 

aqui, no Brasil...

 

Mas seria injusto falar que 
somente o povo brasileiro tem 
memória fraca! Pois em todo o 

mundo, os conceitos que se tem 
de negro – pessoa com maior 
concentração de melanina na 
pele – não divergem muito do 

que se pensa aqui...

 

Zumbi dos 
Palmares 

Brasileiro
1655 Mahatma 

Gandhi 

Hindu
1869

 

Nelson 
Mandela

Africano 
1918

Martin 
Luther King 

Jr.

Norte 
Americano 

1929

 

Para todos os lados do planeta que 
virarmos, teremos exemplos de 
homens que sentiram na pele o 

significados dos termos

PRECONCEITO e 
DISCRIMINAÇÃO

 

Homens, que apesar de 
desacreditados pela maioria 

dominante, não se esquivaram, 
nem fugiram a sua batalha... 
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Homens que deram suas vidas...

Fosse pelo sangue;  

fosse pelo ideal;

fosse pelo exemplo de vida

 

e hoje, realizados pela ação de 
homens “e mulheres” de cor de 
pele diferente das suas e igual a 

dos seus antigos opressores, 
conquistaram pelo VOTO 

DEMOCRÁTICO

 

...o direito de ver, sentado na 
cadeira de maior destaque de 

liderança mundial

 

Barack Hussein Obama.

NEGRO, jovem, órfão, de nome 
africano, árabe e tribal.

 

Talvez um salto no escuro;

Quem sabe mais um mártir;

Se Deus quiser a esperança que 

o mundo necessita...

 

O ser humano é do Reino Animal, 

do Filo dos Cordados, da Classe dos 

Mamíferos, da Ordem dos 

Primatas, da Família dos 

Hominídeos, do Gênero Homo e da 

Espécie Homo sapiens, sapiens.
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Nunca se duvidará da natureza 

animal do homem (reino animal), 

nem tão pouco de sua dependência 

pelo leite materno (classe dos 

mamíferos); assim como também, 

não se pode negar que ele é o 

pioneiro (primata), para não dizer a 

única espécie que realmente pensa 

(homo sapiens)...
 

Contudo, enquanto houver destruição 

da natureza – seu próprio habitat; não 

se respeitar as demais espécies –

indefesas perante o homem; enquanto 

existir discriminação do homem pelo 

homem... 

Ele merecerá o nome de HOMO 

(homem), mas jamais será merecedor 

do adjetivo SAPIENS (sábio).
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“Não há passeio fácil em  lugar 

nenhum para a liberdade.” 

(Nelson Mandela)  

“O futuro pertence a esses que se 

preparam para ele hoje.” 

(Malcolm X)
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O que mais preocupa 

é o silêncio dos 

bons.”

 

 

“Ainda posso dizer: Que mundo 

maravilhoso!”

(Louis Armstrong)
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