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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objeto de investigação o discurso de professores 
universitários que lecionam disciplinas voltadas à área de ensino de Língua 
Portuguesa em cursos de Letras, tendo como corpus entrevistas realizadas com 
docentes de três IES brasileiras, que constituem parte do banco de dados do Projeto 
de Cooperação Acadêmico: disciplinas de licenciatura voltadas para o ensino de 
Língua Portuguesa. Intentamos investigar o ethos desses professores universitários 
em discursos sobre a sua própria atuação profissional, considerando os sentidos 
atribuídos ao ensino, à formação docente e às disciplinas que compõem essa área 
do conhecimento. O corpus em análise abrange entrevistas realizadas com os 
docentes que ministram as seguintes disciplinas: “Aproximação com a Prática”, na 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), “Metodologia de Ensino de Língua 
Portuguesa I”, na Universidade de São Paulo (USP), e “Didática da Língua 
Portuguesa”, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). A coleta 
de dados para a composição do banco de dados da pesquisa ocorreu durante o ano 
de 2010 e elegemos como sujeitos dessa pesquisa um docente por instituição 
participante do programa. Para efeito de análise, selecionamos partes dos discursos 
desses docentes que nos permitissem verificar o ethos que o professor revela 
quando discute questões que envolvem o ensino de Língua Portuguesa em cursos 
de Letras, bem como os argumentos utilizados e o auditório a quem se dirige 
quando se posiciona acerca do assunto. Nossa pesquisa apresenta uma abordagem 
qualitativa-interpretativista, cujo ponto de vista teórico advém das teorias 
Sociointeracionistas (Bakhtin, 2003, 2006) (Possenti, 2009) e da Teoria da 
Argumentação do Discurso ou Nova Retórica (Perelmen e Tyteca, 1999, 2005, 
2005), Reboul (2000) e Souza (2003). Nas análises realizadas, consideramos o 
processo dialógico da linguagem, as técnicas argumentativas empregadas, assim 
como a construção do ethos do orador, levando em conta os elementos que 
compõem o discurso argumentativo, ethos, pathos e logos. Pelas análises 
empreendidas, deparamo-nos com o ethos de um profissional que embora faça 
parte de instituições diferentes, revela-se um docente competente, capacitado a 
desenvolver as ações pedagógicas, comprometido e interacionista. Percebemos 
que, nesses discursos, os oradores se posicionam acerca das diversas temáticas 
que permeiam as questões referentes ao ensino de Língua Portuguesa no curso de 
Letras, revelando diversos posicionamentos e que muito poderão contribuir para 
ampliar as discussões em sala de aula. As posições aqui apresentadas partem de 
alguém que fala com conhecimento do assunto, pelo fato de ser docente em 
exercício, e, portanto, é um orador com condições de conduzir um debate 
envolvendo questões referentes ao ensino de Língua Portuguesa no curso de 
Letras. 

Palavras-chave: Ethos. Professor Universitário. Ensino. Língua Portuguesa. 
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ABSTRACT 
 

 

This dissertation aims to investigate the ethos of university professors that teach 
subjects addressed to field of the Portuguese teaching in Letters courses. So, we use 
as corpus interviews with professors of three Brazilian Universities, that constitute 
part of the database of the Projeto de Cooperação Acadêmico – PROCAD. The 
corpus analyzed covers interviews with professors that teach the following subjects: 
“Aproximação com a Prática”, in Universidade Federal do Maranhão - UFMA, 
“Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa I”, in Universidade de São Paulo - 
USP, and “Didática da Língua Portuguesa”, in Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte – UERN. The interviews were performed in 2010, we analyze one 
interview in each one of the three mentioned institutions that integrate the PROCAD. 
In order to realize the analysis, we choose parts of the discourses of those 
professors that permit us to verify the ethos that the Portuguese professor reveals 
when discusses questions about Portuguese teaching in Letters Courses. Our 
research presents a qualitative and interpretative approach, which theoretical point of 
view comes of the sociointeracionist theory and Theory of the Discourse 
Argumentation or New Rhetoric.  In the analysis performed we consider the dialogic 
process of the language, the argumentative techniques, as well as the construction of 
the ethos of the orator, considering the elements that compose the argumentative 
discourse, ethos, pathos e logos. We observe from analysis the ethos of a 
professional engaged with the valorization of the teaching in the graduation. Although 
those professors belong to different institutions, the interviewed use similar 
argumentative techniques to justify their thesis and depart of different places of 
speech to positioning about questions related to Portuguese teaching. We conclude 
that spite of differences presented by each professor during the realization of the 
interviews, all reveal the ethos of an engaged professional with the education and 
that search by means of subjects to form competent teachers able to make the 
difference in elementary and high school. 
 
Keywords: Ethos. University professor. Teaching. Portuguese.              
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Falar do estilo significa, assim, falar do modo 
como a obra é feita, mostrar como foi se 
fazendo (seja, por vezes, através da 
progressão puramente ideal de um percurso 
generativo), mostrar por que se oferece a um 
tipo de recepção, e como e por que a suscita. 
E, para quem ainda estiver interessado em 
emitir juízos de valor estético, apenas 
discernindo, penteando e desnudando as 
supremas maquinações do estilo será 
possível dizer por que tal obra é bela, por que 
gozou de recepções diversas disseminados 
no mar da intertextualidade, soube recolher e 
fazer frutificar tais heranças de forma a dar 
vida a algo de original.  

          Humberto Eco 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O foco deste trabalho consiste na análise de sentidos atribuídos ao ensino de 

Língua Portuguesa por professores de diferentes universidades brasileiras. 

Interessa-nos estudar os processos argumentativos de discursos acadêmico-

científicos e, sobretudo, analisar o ethos de profissionais responsáveis pela 

formação e pela prática de ensino em cursos de Letras-Português, em discursos nos 

quais esses profissionais reflitam sobre a sua práxis como professores da área do 

ensino de Língua Portuguesa. 

No entanto, nos percursos que nos levaram a eleger os discursos de 

professores universitários como objeto de estudo nesse trabalho, muitas indagações 

aconteceram, pois ao desejar constituir-se como pesquisadores somos interpelados 

por questões teóricas, práticas, metodológicas, mas também e, sobretudo, por 

questões pessoais, que remetem à história de nossa própria vida, de nossa 

formação acadêmica e profissional. 

Diversas vezes, nos deparamos com trabalhos científicos que atraem a nossa 

atenção pelos objetos de pesquisa, e em alguns deles nos perguntamos qual seria o 

interesse desse pesquisador em analisar tais objetos de estudo. Percebemos, então, 

que de alguma forma esses objetos retratam um pouco da história que os 

pesquisadores experimentaram em suas vidas, o que pode nos remeter à ideia de 

que o discurso científico não é neutro, uma vez que o pesquisador mantém com seu 

objeto de pesquisa uma relação de afinidade e de valoração. 

O interesse pelo tema parte, muitas vezes, das inquietações que envolvem o 

pesquisador ou até mesmo da curiosidade sobre um problema ou um fenômeno que 

o tenha despertado em algum momento da sua vida. De qualquer forma, definir 

nosso objeto não é uma tarefa simples, pelo contrário, dá-se em processo de muitas 

idas e vindas, até conseguirmos definir o que pretendemos, pois o campo de 

investigação exige uma série de conhecimentos e uma metodologia adequada que 

possa dar conta dos nossos objetivos. 

 A intenção em desenvolvermos uma pesquisa cujos resultados 

apresentamos nesta dissertação surgiu da nossa própria história de vida como 

educadora.  Ainda na infância, nascia o desejo de compartilhar com outros alguns 

saberes já conquistado; surgia, naquele momento, o desejo de ser professora. No 
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entanto, a precoce busca pela relação professor-aluno implicava parceria e, 

principalmente naquela época, era preciso convencer as outras crianças do 

divertimento que era brincar de educar, da sensação maravilhosa que nos trazia o 

faz-de-conta em brincadeiras de crianças.  

Essa ideia de parceria nos acompanhou em outras etapas da nossa história e 

muito cedo nos deparamos com uma sala de aula. O que antes pertencia ao mundo 

das brincadeiras, havia se tornado algo mais sério e o propósito de convencer os 

colegas acerca do nosso divertimento agora assumia outra conotação, sendo 

preciso convencer um aluno real da necessidade do aprender. Essa experiência 

trouxe à nossa vida uma infinidade de narrativas divertidas, tristes, angustiantes, 

reveladoras e todas com muito anseio de descobrir outras formas do fazer 

pedagógico. 

Assim, colocamo-nos na condição de ainda professora da educação infantil, 

ao iniciar o caminho das descobertas, fazendo com que nossos alunos pudessem 

participar dessas histórias, não como atores coadjuvantes, mas exercendo papeis 

principais. Foi nesse clima de curiosidade que começamos a trilhar o nosso percurso 

acadêmico, que cada vez mais se aproximava da sala de aula, tentando descobrir 

quais os segredos que se escondem entre as paredes da sala de aula quando se 

fecham as portas da escola. Nessas buscas pelas descobertas, percebemos a 

presença do professor; descobertas não para julgar ou decidir o que está certo ou 

errado, mas para juntos assumirmos responsabilidades pela educação e trilharmos o 

caminho em busca do conhecimento.  

Como professora da educação básica, em curso de formação continuada, 

começamos a perceber o silenciamento dos professores, tanto pelas teorias como 

pelo uso do livro didático e pela interferência das políticas e dos poderes públicos. 

Ainda atuando nesse âmbito e como aluna de um curso de especialização, nos 

deparamos com teorias que focalizavam as questões inerentes aos discursos 

escolares, acadêmicos, políticos. Entre elas, chamou-nos atenção uma teoria que 

analisava os discursos argumentativos. Essa teoria buscava investigar como os 

discursos argumentativos se constituíam e se apresentou, naquele momento, como 

uma porta aberta ao mundo das análises dos discursos e, em especial, como um 

meio de se compreender melhor alguns silenciamento em discursos daqueles 

professores. Foi por isso que decidimos nesta pesquisa contemplar a teoria da 
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argumentação do discurso e o discurso do professor no processo de formação do 

graduando. 

Analisamos aqui os discursos de professores de disciplinas voltadas ao 

ensino de Língua Portuguesa, que atuam na Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA), na Universidade de São Paulo (USP) e na Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN). A escolha pelos docentes dessas instituições se deu em 

função de nosso envolvimento, como aluna do curso de Mestrado em Letras da 

UERN, na pesquisa “Disciplinas da licenciatura voltadas para o ensino de Língua 

Portuguesa”, realizada em parceria entre essas três Instituições de Ensino Superior 

(IES), e financiado pelo Programa de Cooperação Acadêmica (PROCAD), da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

No intuito de conduzir essa investigação sobre o ethos em discursos de 

professores universitários da área do ensino de Língua Portuguesa, elaboramos três 

questões norteadoras, (i) o que os discursos desses docentes revelam de si (ethos) 

sobre a condição de ser professor de Língua Portuguesa?; (ii) a que interlocutores 

particulares e universais (auditórios) eles se dirigem ao falarem sobre as suas 

atuações profissionais?; e (iii) nesses discursos que revelam o ethos de professores 

de Língua Portuguesa em cursos de Letras, que sentidos esses professores também 

atribuem às práticas de ensino, à formação de professores e às disciplinas voltadas 

à área de ensino de Língua Portuguesa? 

Articulados a essas questões de pesquisa, pretendemos, como objetivo geral, 

investigar o ethos de professores universitários que lecionam as disciplinas voltadas 

ao ensino de Língua Portuguesa de IES brasileiras, em discursos sobre a sua 

própria atuação profissional, considerando os sentidos atribuídos ao ensino, à 

formação docente e às disciplinas que compõem esta área do conhecimento.  

Como objetivos específicos, buscamos (i) identificar o ethos que os docentes 

revelam em seus discursos sobre a condição do ser professor das disciplinas 

voltadas ao ensino em cursos de Letras-Português, assim como a qual auditório se 

dirige nesses discursos; (ii) investigar que sentidos os docentes atribuem à formação 

de professor e ao ensino de Língua Portuguesa nos cursos de Letras em análise. 

Formalmente, essa dissertação está organizada em três capítulos, além 

dessas considerações iniciais e das considerações finais. No primeiro capítulo, 

traçamos os caminhos que nos levaram a optar por este objeto de investigação, e 
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evidenciamos a importância do percurso acadêmico para a formação do 

pesquisador. Ainda nesse capítulo, apresentamos a pesquisa, esclarecendo seu 

percurso metodológico e sua vinculação institucional. Apropriamo-nos de alguns 

teóricos da área da metodologia do trabalho cientifico, com o propósito de tornar 

mais claras as escolhas metodológicas, o corpus de investigação e a constituição 

dos dados, bem como esclarecer, também os procedimentos da análise e da 

interpretação dos dados. No segundo capítulo, focalizamos as bases teóricas que 

dão sustentação a esta pesquisa, sobretudo os conceitos-chave para análise dos 

dados.  Já no terceiro capítulo, fazemos a análise do ethos de cada um dos 

docentes e os sentidos atribuídos ao ensino, à formação do professor e às 

disciplinas da área de ensino de Língua Portuguesa. 

Ao término das análises, fazemos as considerações finais acerca dos 

resultados dos dados, reiterando que as discussões acerca do ethos de professores 

universitários poderão contribuir para traçarmos um perfil da identidade dos 

docentes do curso de Letras, considerando que essas discussões poderão repercutir 

na formação e na atuação dos professores de Língua Portuguesa. 

 

 

 



 

 

 

 

Tentar saber o que se faz quando se inicia 
uma relação de entrevista é em primeiro lugar 
tentar conhecer os efeitos que se podem 
produzir sem o saber por esta espécie de 
intrusão sempre um pouco arbitrária que está 
no princípio da troca (especialmente pela 
maneira de se apresentar a pesquisa, pelos 
estímulos dados ou recusados, etc.) é tentar 
esclarecer o sentido que o pesquisado se faz 
da situação, da pesquisa em geral, da relação 
particular na qual ela se estabelece, dos fins 
que ela busca e explicar as razões que o 
levam a aceitar de participar da troca. 
 

Pierre Bourdieu 
 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

DO CONTEXTO DA PESQUISA À CONSTITUIÇÃO DO 

CORPUS 
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CAPÍTULO 1 - DO CONTEXTO DA PESQUISA À CONSTITUIÇÃO DO CORPUS 

 

Nessa parte inicial do trabalho, temos como objetivo mostrar o percurso 

metodológico utilizado para que a dissertação tomasse forma e pudesse ser 

concretizada em seu desenvolvimento. Para tanto, remetemo-nos às relações 

estabelecidas entre a pesquisadora e o objeto pesquisado, às inquietações que 

motivaram a busca pelo objeto de investigação e à vinculação da pesquisa ao 

PPGL/UERN. 

 

1.1 A pesquisa 

 

1.1.1 Relevância da temática e estado da arte  

 

Essa pesquisa tem como fundamento primeiro o caráter interativo e 

persuasivo da linguagem, principalmente pelo entendimento de que os interlocutores 

se constituem como sujeitos por meio da interação verbal. É nas relações 

discursivas que os interlocutores assumem papeis fundamentais na construção de 

sentidos necessários à compreensão dos discursos que circulam nas diversas 

esferas da comunicação humana. 

 A organização discursiva, utilizada pelos falantes, não se dá de forma 

totalmente intencional, mas faz parte do caráter persuasivo existente na linguagem, 

uma vez que os discursos são sempre dirigidos a alguém e implica, por sua vez, um 

posicionamento, mesmo que hipotético, do auditório em relação às suas crenças e 

convicções. Os sujeitos constroem sentidos em parceria, considerando que estão 

inseridos em uma determinada situação de comunicação e em um contexto social, 

histórico e ideológico. 

 Nos espaços internos às universidades, em que ganham destaque discursos 

acadêmico-científicos, o contexto de enunciação se configura como uma arena em 

que os discursos assumem relevância, provocando embates às vezes frontalmente 

divergentes. As discussões acerca da educação é um assunto que envolve 

diretamente a sociedade, que adquire, por sua vez, uma dimensão especial quando 

se põe em foco a formação de professor, e, principalmente, a formação de professor 

de Língua Portuguesa. Isso se dá, por exemplo, pela repercussão que tem ocorrido 
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no Brasil acerca dos resultados quando das avaliações dos alunos e dos egressos 

na educação básica ou no ensino superior, principalmente pelo fato de ser a Língua 

Portuguesa uma das disciplinas centrais na formação dos cidadãos brasileiros e 

também por serem avaliadas pelos governos, em seus sistemas de avaliação. 

 Para este propósito de investigar o ethos de professores da área de ensino de 

Língua Portuguesa e levando em conta que os sujeitos estão envolvidos nesse 

processo, o docente, responsável pela formação dessa área, é aquele que se 

apresenta como autoridade para falar do assunto, especialmente pelo grau de 

compromisso e responsabilidade atribuído ao professor pela sociedade na formação 

do graduando. Por essa razão, analisar os discursos desses profissionais sobre as 

suas atuações como professores das disciplinas voltadas ao ensino de Língua 

Portuguesa significa compreender os sentidos que permeiam a condição do ser 

professor universitário. 

Esse trabalho busca analisar nos discursos dos professores que ministram as 

disciplinas voltadas ao ensino de Língua Portuguesa na graduação do curso de 

letras, com o foco no ethos revelado por esses docentes quando se posicionam 

acerca da condição do ser professor, da formação de professor no curso de Letras, 

das questões que se referem ao ensino e das próprias disciplinas que ministram na 

graduação.  

Consideramos esses pontos importantes para o nosso trabalho, uma vez que, 

de modo geral, as condições que envolvem o ser professor estão constantemente 

em destaque, embora dificilmente a sociedade permita analisá-las pelo viés do 

docente, dando a ele a oportunidade de conduzir a reflexão sob sua perspectiva. Por 

essa razão, achamos que, por meio dessas discussões, nos é possível compreender 

a imagem que o docente revela de si, principalmente, pelo caráter de polêmica que 

as questões adquirem quando discursivizadas. 

Utilizamos o aparato teórico da Nova Retórica, apropriando-nos de conceitos-

chave para investigar o caráter argumentativo dos discursos, bem como, para 

aprofundar as análises, mantemos um diálogo com reflexões advindas de teorias do 

campo do sociointeracionismo na linguagem e de teorias que discutem os discursos, 

sobretudo nas definições de ethos, dialogia, efeitos de sentidos e condições de 

produção dos discursos. 
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 O discurso se caracteriza como uma ação em que os interlocutores buscam 

agir sobre o outro na defesa de suas teses, crenças e concepções, já que todo 

discurso é, em última instância, argumentativo (MOSCA, 2004). Esse entendimento 

se constitui como fundamental para a compreensão de que imagens o orador revela 

de si quando produz seus discursos e, mais especificamente, que imagens de si e 

da própria área o professor de Língua Portuguesa revela ao discutir sua atuação 

profissional. 

 Com relação a vinculação institucional, essa pesquisa está atrelada ao 

PPGL/UERN, à linha de pesquisa “Texto, ensino e construção de sentidos” e, em 

particular também se vincula ao Grupo de Pesquisa em Produção e Ensino do Texto 

(GPET) da UERN, com foco nos estudos de processos argumentativos, e à pesquisa 

“Disciplinas da licenciatura voltadas para o ensino de Língua Portuguesa” - 

PROCAD/CAPES (USP, UFMA e UERN)1.   

Pelo fato de estarmos vinculadas a uma pesquisa mais ampla, financiada pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), tivemos a 

oportunidade de participar de uma missão de estudos realizada no Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo (FEUSP). Essa atividade se configurou em uma ação decisiva ao 

desenvolvimento desse trabalho e do próprio projeto do PROCAD, que visa 

possibilitar a troca de conhecimentos teórico-metodológicos, com o intuito de 

aprofundar os diálogos entre pesquisadores e alunos de diferentes IES brasileiras. 

Essa missão de estudos representou, além das previsões idealizadas pelo projeto, 

uma profunda aproximação com o objeto de pesquisa, permitindo-nos um maior 

discernimento acerca da nossa investigação. 

Assim, ainda às voltas com essa experiência, sob a orientação do professor 

doutor Emerson de Pietri, tivemos a oportunidade de cursar uma disciplina no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da USP e participamos de grupos de 

pesquisas e de grupos de estudos; desenvolvemos trabalhos acadêmico-científicos 

em parceria com outros alunos e pesquisadores, além de coletar dados para a 

                                                 
1  
Projeto de Cooperação Acadêmica: Disciplinas de Licenciatura voltadas para o ensino 
de Língua Portuguesa – PROCAD NF/2008, sob a coordenação de Antônio Paulino de 
Sousa (UFMA). 
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constituição do banco de dados da pesquisa do PROCAD. Salientamos que todas as 

ações contribuíram para que o processo investigativo e a trajetória acadêmica 

pudessem se fortalecer e nos possibilitassem traçar novos percursos acadêmicos. 

Nesse Projeto de Cooperação Acadêmica: Disciplinas de Licenciatura 

voltadas para o ensino de Língua Portuguesa – PROCAD NF/2008, três IES 

tornaram-se parceiras: Universidade Federal do Maranhão (UFMA), proponente e 

coordenadora do projeto; Universidade de São Paulo (USP), associada I e instituição 

líder do grupo; Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), associada 

II. 

 Para uma maior compreensão do objeto de estudo desse trabalho, fizemos o 

estado da arte, focalizando os estudos sobre ethos de docentes sobre o ensino de 

Língua Portuguesa, que, a partir de agora, passamos a relatar.  

No trabalho da pesquisadora Neris (2007), encontramos as discussões sobre 

o ethos, nas redações de vestibular. Essa tese discute o ethos por meio das vozes 

do aluno, do sujeito que formulou a proposta e da sociedade. As discussões 

abrangem as cenas enunciativas para que se entendam os valores institucionais e o 

ethos é visto, nesse caso, como um ato da enunciação. 

Localizamos uma tese de doutorado (FERREIRA, 2009) que discute o ethos 

(re)velado sobre o professor de Língua Portuguesa, nos diários de leitura das alunas 

que cursaram as disciplinas de Prática de Ensino e Estagio Supervisionado. O 

referido trabalho destaca as noções de ethos institucional e ethos prévio. Como 

resultados da pesquisa, a autora destaca o ethos de um professor comprometido, 

amigo, esforçado. moralista e autoritário. As temáticas sobre ensino de Língua 

Portuguesa não são significativas, segundo a autora, a conclusão do trabalho nos 

mostra a necessidade de que os cursos de formação de professor precisam 

promover reflexões sobre a imagem que os docentes constroem de si e não apenas 

focar nas questões teóricas da formação. 

 Leituras escolares de um texto literário se voltam ao estudo do ethos e pathos 

buscando, nesta discussão, compreender o processo de leitura e interpretação de 

texto. Nessa dissertação de mestrado, Ramos (2009) conduz os alunos a 

interpretarem um conto e o pesquisador reconstrói, por meio das recorrências 

interpretativas do aluno, uma imagem de leitor e intérprete escolar revelada nos 

próprios textos dos alunos. 
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Nesse sentido, deparamo-nos com uma temática que ainda necessita de 

muitas pesquisas, haja vista os estudos que envolvem as investigações acerca do 

ethos na Teoria da Argumentação no Discurso, serem recentes. E, esse conceito, a 

priori, não se apresenta como um conceito simples, não é uma categoria fácil de 

identificar, uma vez que necessita de carga interpretativa por parte do pesquisador, 

ou seja, o analista precisa debruçar-se sobre os ditos proferidos pelo orador para 

compreender e identificar o ethos revelado nos discursos. 

 

1.1.2 Classificação da pesquisa 

  
Considerando a natureza do corpus, os objetivos e as questões que norteiam 

essa pesquisa, optamos por dar um tratamento metodológico aos dados sob uma 

abordagem qualitativa. Respaldamo-nos, sobretudo, nos estudos de Bogdan & 

Biklen (1994, p. 51), para quem “O processo de condução de investigação qualitativa 

reflecte uma espécie de diálogo entre os investigadores e os respectivos sujeitos, 

dado estes não serem abordados por aqueles de uma forma neutra.”.  

O trabalho, ora apresentado, se define em uma investigação qualitativa, uma 

vez que o pesquisador ao coletar os dados o faz por meio da participação no espaço 

natural do pesquisador. Para Goldenberg (2004, p. 46), 

 
 

o pesquisador coleta os dados através da sua participação na vida 
cotidiana do grupo ou da organização que estuda, observa as 
pessoas para ver como se comportam, conversa para descobrir as 
interpretações que têm sobre as situações que observou, podendo 
comparar e interpretar as respostas dadas em diferentes situações.”. 
 

Entender a ação do pesquisador na coleta de dados na vida cotidiana dos 

grupos pressupõe assumir que uma investigação qualitativa proporciona condições 

amplas de interpretação, uma vez que as condições de produção revelam maior 

preocupação com o processo da pesquisa e com as significações dos resultados. 

Muitos caminhos, muitos direcionamentos são retomados, fazendo com que os 

resultados obtidos possam revelar aspectos da realidade. 

Pelo fato do corpus dessa investigação ser constituído de entrevistas, ela se 

define como uma pesquisa qualitativa de cunho interpretativista, que exige dos 

pesquisadores uma postura ética, tanto no acesso ao campo de pesquisa para a 

coleta de dados, como nas análises e divulgação dos resultados obtidos. Em função 
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disso, respeitamos sempre as opiniões emitidas pelos docentes durante as 

entrevistas, fazendo as análises com referência direta aos pressupostos teóricos que 

dão sustentação à análise dos dados.  

  

1.1.3 Aspectos preliminares da pesquisa 

 

Esta dissertação toma como objeto de estudo os discursos de professores 

materializados em entrevistas concedidas aos membros do Programa de 

Cooperação Acadêmica: Disciplinas de Licenciatura voltas ao ensino de Língua 

Portuguesa – PROCAD NF/2008, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), denominada daqui para frente somente de 

pesquisa PROCAD NF/2008. As entrevistas foram realizadas com os docentes que 

ministravam as disciplinas voltadas ao ensino de Língua Portuguesa no ano de 

2010, nos cursos de Letras das IES envolvidas, uma vez que nos interessa saber 

que imagens os docentes revelam de si e, ao mesmo tempo, quais os sentidos que 

eles atribuem às temáticas que envolvem o ensino, bem como a sua atuação 

profissional. 

Para tanto, iniciamos a pesquisa buscando, nos programas dos cursos das 

respectivas universidades, quais disciplinas se voltam para a área de ensino de 

Língua Portuguesa e o que apresentam de semelhanças e diferenças entre si. 

Depois das análises das matrizes curriculares das três IES, que nos serviram 

de instrumento para selecionar as disciplinas cujos docentes seriam entrevistados, 

optamos por “Aproximação com a Prática”, da UFMA, “Metodologia do Ensino de 

Língua Portuguesa I”, da USP, e “Didática da Língua Portuguesa”, da UERN, todas 

as disciplinas como partes integrantes das matrizes curriculares dos cursos de 

Letras-Português. 

A escolha pelas disciplinas se deu após a análise das ementas (veja quadro 

das ementas nos apêndices) de cada uma e pelo fato de apresentarem elementos 

comuns entre elas. Todas as disciplinas, de alguma forma, direcionam seus 

conteúdos de modo que possam contribuir com a formação do graduando em 

licenciatura, levando em conta a importância de este futuro professor está preparado 

para utilizar metodologias de ensino mais eficazes para o processo de ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa. 
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1.2 Caracterização do universo da pesquisa 

 

1.2.1 Universidade Federal do Maranhão 

 

 A instituição proponente do Projeto, a Universidade Federal do Maranhão, 

oferece o curso de Letras com duas habilitações (Língua Portuguesa e Língua 

Inglesa). Nesse trabalho, interessa-nos a habilitação em Língua Portuguesa com 

suas respectivas Literaturas.  

De acordo com o Projeto Político Pedagógico do Curso de Letras da UFMA 

(PPP-UFMA), 

 
 

A organização curricular do curso contempla conteúdos relacionados 
à área dos estudos linguísticos e literários, destinados à aquisição de 
competências e habilidades necessárias ao exercício da profissão. 
Esses conteúdos estão organizados em dois núcleos, a saber: 
Núcleo de Fundamentação de Formação Básica e Núcleo de 
Fundamentação de Formação Profissional. (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO MARANHÃO, 2009, p. 11). 
  

Nesse projeto pedagógico, o Núcleo de Formação Básica, comum a todas as 

habilitações, é de caráter obrigatório, sendo necessário ao aluno cursar todas as 

disciplinas que fazem parte do núcleo, para só depois cursarem as disciplinas 

específicas das áreas e de formação pedagógica. 

O curso de Letras é o curso mais antigo da UFMA, tendo sido criado em 23 

de abril de 1953, com duas modalidades: o bacharelado, previsto para ocorrer em 

três anos, e a licenciatura prevista para acontecer em um ano, que será acrescido 

aos três anteriores. Posteriormente, com a implantação do Departamento de Letras 

Modernas, a UFMA passa a oferecer apenas a modalidade de licenciatura.  

No entanto, devido a uma pesquisa feita recentemente com os universitários e 

egressos do curso, a universidade retoma a discussão acerca do bacharelado e se 

coloca como propensa a aceitar as exigências dos alunos, pois defende que “a re-

inserção do Curso de Letras - Bacharelado deve ser repensada, uma vez que um 

número significativo de discentes não se interessa pela modalidade Licenciatura, 

visto não pretenderem ministrar aulas”. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

MARANHÃO, 2009, p. 9) 
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Retomando o que diz o PPP-UFMA do curso de Letras, as disciplinas que 

envolvem a área de ensino de Língua Portuguesa começam a aparecer no curso de 

formação de professor a partir do 3º período, com o nome de “Diagnóstico da 

Comunidade Escolar”, no 4º período encontra-se a “Organização do trabalho 

Pedagógico”. No 5º período, “Aproximação com a Prática”, e, no 6º Período, 

“Intervenção na Realidade Escolar”, e nos períodos subsequentes os alunos 

trabalham com Estágio Supervisionado. As disciplinas de formação pedagógica são 

obrigatórias, portanto devem ser cursadas por todos os alunos do curso de Letras.  

De acordo com o PPP-UFMA, as disciplinas pedagógicas têm como função 
preparar o graduando do curso de Letras, 
 
 

Visando à integração entre as diferentes áreas do conhecimento, 
numa perspectiva interdisciplinar e intervencionista, recorre-se à 
educação participativa - aquela que viabiliza o compromisso e a 
criatividade dos professores envolvidos com o estágio e destes com 
os alunos e de todos com a escola-campo de atuação 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, 2009, p. 21) 
 

Tomando por base a dimensão formativa do graduando, compreendemos que 

a meta desejada no PPP-UFMA consiste em proporcionar ao estudante do curso de 

Letras condições de se tornarem sujeitos, que possam compreender os contextos 

históricos e organizacionais da sua ação pedagógica. Capazes de viabilizar os 

conhecimentos universitários com a realidade escolar em que estarão inseridos 

quando atuarem na sala de aula, posteriormente. 

O PPP-UFMA também defende que não se concebe formar professores de 

Letras sem a pesquisa, haja vista o ato de pesquisar ser o instrumento de 

construção das ciências. Assim, compreendemos que o perfil do graduando se 

constrói na perspectiva de que é necessário pesquisar, refletir sobre os conceitos e 

redirecionar as descobertas de modo que seja possível retomar, repensar as ações. 

Logo, segundo o projeto, esse aluno se tornará um profissional autônomo e capaz 

de tomar decisões e redimensionar as escolhas feitas, repensando os caminhos a 

serem trilhados na sua vida profissional. 

Ainda de acordo com o PPP-UFMA, as disciplinas exercem forte papel nessa 

formação acadêmica. Em outras palavras, a disciplina “Aproximação com a Prática” 

se apresenta como a disciplina que contribui na formação do professor de Língua 

Portuguesa, em busca de novas metodologias de ensino. Essa disciplina apresenta 
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uma carga horária de 120 horas e tem como meta proporcionar ao graduando maior 

aproximação com a realidade escolar, de modo que seja possível compreender as 

ações pedagógicas desenvolvidas pelo professor observado. Ela apresenta a ideia 

de aproximação como visitas para observar as ações pedagógicas desenvolvidas 

pelo professor colaborador, com vistas a investigar as necessidades que poderão 

ser foco de objeto de estudo, dentro de uma área de interesse, haja vista o 

graduando, nessa etapa de aproximação, ter que focar suas observações em uma 

área específica, pelo fato de que precisará eleger um objeto de estudo para 

desenvolver o projeto de atuação. 

Pensamos ser esse projeto de atuação uma possibilidade que o graduando 

tem de refletir acerca das ações realizadas pelo professor observado, para logo 

depois construir uma proposta de trabalho que possa contribuir diretamente com as 

questões que envolvem a sala de aula da Educação Básica. 

A disciplina “Aproximação com a Prática” se propõe a discutir conteúdos que 

fazem parte da formação do professor de Língua Portuguesa, cuja ementa indica: 

“Pesquisa, análise e reflexão sobre a atuação do professor de língua e literatura no 

espaço escolar, abordando a relação professor x aluno x objeto do conhecimento”. 

Pela descrição da ementa, essa disciplina tem como foco as observações da 

ação pedagógica na sala de aula da Educação Básica, já que proporciona ao 

graduando, nesse caso, ser observador das questões de ensino-aprendizagem que 

carecem de um olhar investigativo. A relevância dessas observações para o 

aprendizado do graduando se dá, principalmente, pela necessidade que ele terá de, 

entre tantas questões a serem vistas, priorizar a que melhor responda a algumas 

das suas inquietações, levando-o a se debruçar sobre a temática, buscando 

algumas possibilidades de compreensão.  

Por meio dessa disciplina o aluno tem a oportunidade de realizar os primeiros 

contatos com os propósitos iniciais da pesquisa, para entender os diversos modos 

de funcionamento da Língua Portuguesa, assim como os efeitos de sentido que a 

língua adquire na sala de aula.  

Partimos da ideia defendida no PPC-UFMA de que, nessa disciplina, torna-se 

obrigatória a atividade prática, pois ”tal atividade deverá estar voltada para a 

pesquisa, análise e reflexão sobre a atuação do professor em sala de aula, 

abordando a relação professor x aluno x objeto do conhecimento” (UNIVERSIDADE 
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FEDERAL DO MARANHÃO, 2009, p. 23). Assim, as ações desenvolvidas pelos 

graduandos deverão estar relacionadas diretamente ao campo de interesse do 

aluno, mas deverão também estar voltadas diretamente às ações pedagógicas 

observadas em sala de aula e devem ter como foco investigativo o próprio objeto do 

conhecimento.  

As questões que envolvem teoria e prática nas ações de observação, reflexão 

e entendimento dessas questões que envolvem diretamente a sala de aula e, 

consequentemente, as contribuições dadas à formação do professor de Língua 

Portuguesa, nos direcionam à compreensão dessa como uma disciplina pertencente 

à área de ensino. 

Não obstante, ressaltemos que as atividades práticas, nesse caso, estão 

relacionadas aos primeiros contatos dos graduandos com a realidade da sala de 

aula, uma vez que será realizada a experiência de regência posteriormente, durante 

a disciplina de Estágio Supervisionado. O aluno poderá, mesmo que 

preliminarmente, conhecer as questões referentes ao ensino de maneira mais 

concreta nessa etapa do curso. 

Convém salientar que o foco do ensino está na perspectiva de observar os 

aspectos reais que envolvem a relação ensino-aprendizagem e a partir daí definir 

passos que poderão criar possibilidades de respostas e levar alunos e professores 

na graduação a pensarem sobre os caminhos que poderão seguir com vistas a 

compreenderem, de fato, a realidade que circunda a sala de aula. 

 

1.2.2 Universidade de São Paulo 

 

A Universidade de São Paulo oferece, por meio da Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas (FFLCH), o curso de Letras, com diversas habilitações: 

Alemão, Árabe, Armênio, Chinês, Espanhol, Francês, Grego, Hebraico, Inglês, 

Italiano, Japonês, Latim, Linguística, Português, Russo e Línguas Orientais.  

A estrutura do curso de Letras está assim organizada: o primeiro ano, 

chamado de ciclo básico, obrigatório para todas as habilitações. Nos demais anos 

da graduação o aluno se direcionará com mais ênfase à sua habilitação especifica. 

No quarto ano do curso, o discente poderá se decidir pelo bacharelado em Letras ou 

bacharelado com licenciatura. Optando pela segunda modalidade, o aluno se 
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encaminhará para a Faculdade de Educação, onde cursará as disciplinas voltadas à 

sua formação pedagógica (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, s.d., p. 19)  

Conforme dados coletados, o ciclo básico funciona como uma espécie de 

formação inicial para os demais anos, de acordo com as informações obtidas, os 

alunos chegam à universidade com uma grande defasagem de conhecimentos e 

como forma de prepará-los para que possam assimilar com mais competência as 

discussões vindouras, a universidade oferece disciplinas que possam dar suporte às 

demais que farão parte do curso. Tais disciplinas são: Elementos de Linguística I e 

II; Introdução aos Estudos Literários I e II; Introdução ao Estudo da Língua 

Portuguesa I e II e Introdução aos Estudos Clássicos I e II.   

A universidade justifica, no seu Projeto Pedagógico, que, após os alunos 

cursarem as disciplinas do ciclo básico, poderão definir qual habilitação deverão 

seguir, dentre as oferecidas pela instituição, embora essa escolha se dê também 

pelo critério de notas, uma vez que é necessário o aluno demonstrar certa formação 

na habilitação desejada. As notas do primeiro semestre valem peso 1 e as do 

segundo, peso 2. Após o primeiro ano, a formação do profissional continua, agora 

mais especifica. De acordo com o projeto, a universidade considera que a 

experiência foi bem sucedida (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, s.d, p. 19-20). 

Para o aluno que deseja fazer licenciatura, o que almeja ser profissional da 

educação deverá cursar as disciplinas no curso de Letras e depois se dirigir à 

Faculdade de Educação da USP (FEUSP) para poder cursar as disciplinas 

pedagógicas correspondentes à formação de professor. Para concluir o curso, o 

aluno deverá ter uma carga horária de 400 horas de estágio curricular 

supervisionado, sendo que só poderá iniciar esta formação quando estiver pelo 

menos na metade do curso de Letras, já que 100 horas de estágio são de 

responsabilidade do próprio curso de Letras e as outras 300 horas sob a 

responsabilidade da FEUSP.  

De acordo com o que propõe a universidade acerca da licenciatura, as 

disciplinas que apresentam o caráter da formação pedagógica, além do estágio 

Supervisionado, são Política e Organização da Educação Básica do Brasil (POEB) I 

e II, Didática,  Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa (MELP) I e II. 

Conforme o texto: “Contribuições da FEUSP ao Projeto de Formação de 

Professores da USP”, fruto da 61ª Reunião Extraordinária da Congregação da 
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Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, as discussões acerca da 

formação do professor se configuram como um confronto entre as ações do 

cotidiano e as perspectivas teóricas, uma vez que “o professor precisa rever suas 

práticas e as teorias que as informam, pesquisando a prática e produzindo novos 

conhecimentos para transformá-las e aprimorá-las” (UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO, 2002, p. 01). 

Entendemos que as disciplinas de formação pedagógica são aquelas que 

visam a contribuir para que o graduando tenha condições, quando em exercício da 

profissão, de vivenciar como práticas educativas o percurso de repensar sobre suas 

ações e tomar novos redirecionamentos em função de uma aprendizagem 

satisfatória. 

 Para concluir a formação de professor, o aluno deverá cursar as disciplinas 

voltadas para as Metodologias de Ensino de Língua Portuguesa (MELP). Nesse 

caso, a disciplina é optativa para o bacharelado e obrigatória para a licenciatura, 

uma vez que só irão cursá-la os alunos que pretendem ser professores de Língua 

Portuguesa.  

A disciplina acontece no período de um ano, dividida em Metodologia do 

ensino de Língua Portuguesa - MELP I e MELP II, com 120 h/a cada uma, 60h em 

sala de aula e 60 h/a de regência de sala de aula, ou seja, estágio de docência. Ao 

término das disciplinas de MELP, os alunos necessitam concluir as atividades com 

um relatório acerca de um dos pontos observados em sala de aula e aprofundados 

no decorrer das atividades da disciplina e da respectiva regência.  

As disciplinas de Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa I e II 

contemplam, em suas ementas, as práticas de Estágio Supervisionado. Em outras 

palavras, ao cursar Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa I, o graduando 

efetivará sua prática de estágio – observação e regência –, nas salas de aula de 

Ensino Fundamental de escolas públicas. Durante o período em que estiver 

cursando Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa II, sua prática de ensino 

ocorrerá nas salas de aula do Ensino Médio. 

Considerando que, nessa pesquisa, focalizaremos as ações desenvolvidas na 

MELP I, por meio da qual os alunos têm suas primeiras experiências com a sala de 

aula, apresentamos a sua ementa: 
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Discussão e pesquisa sobre: perspectivas do ensino de língua 
materna adequada aos tempos contemporâneos; métodos e 
procedimentos; estratégias didáticas para as modalidades oral e 
escrita; materiais e recursos didáticos; formas de avaliação internas e 
externas à sala de aula. 
 

De acordo com a ementa, há uma preocupação com as relações direcionadas 

às pesquisas, a aspectos procedimentais e didáticos, em sala de aula, que deve 

focar o ensino nos tempos contemporâneos. A ementa orienta para que se formem 

professores capazes de desenvolver atividades de pesquisa e ensino, considerando 

os métodos e procedimentos, além de ressaltar formas de avaliações externas e 

internas na sala de aula. De acordo com o texto “Contribuições da FEUSP ao 

Projeto de Formação de Professores da USP” (2002, p. 01),  

 
 

O desenvolvimento profissional dos professores deve constituir-se 
em objetivo de propostas educacionais que valorizem a sua 
formação, baseando-a não mais na racionalidade técnica, - que os 
reduz a meros executores de decisões alheias -, mas numa 
perspectiva que reconhece sua capacidade de participar, analisar, 
propor e decidir. 
 

 Compreendemos que a faculdade de educação, de acordo com seu propósito, 

se fundamenta em uma formação que motive o graduando a se tornar um 

profissional capaz de produzir conhecimentos e não apenas executar conhecimentos 

já existentes e consagrados. Nessa perspectiva, a formação adquire uma dimensão 

mais ampla, levando ao aluno a ideia de que essa formação deve ser compreendida 

como elemento primordial para capacitá-lo e levá-lo a atuar na sala de aula com 

competência e autonomia. 

 A formação de professores deve, de acordo com a resolução definida pelos 

docentes envolvidos na 61ª reunião, culminar com uma formação que abarque além 

do ensino, o uso da pesquisa e do incentivo à iniciação científica nas disciplinas 

pedagógicas.  

Tomando por base as definições apresentadas nos documentos que orientam 

a formação de professor, deparamo-nos com uma formação que parte da ideia de 

que a pesquisa contribui para o amadurecimento acadêmico do graduando com vista 

a torná-lo um professor crítico, atuante e consciente da função da docência. 

 

1.2.3 Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
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A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) trabalha com 

multicampi e oferece o curso de Letras em três campi diferentes (Assú, Mossoró e 

Pau dos Ferros). No Campus de Pau dos Ferros há três habilitações (Letras-

Português, Letras-Espanhol e Letras-Inglês). O curso de Letras funciona com uma 

nova matriz curricular, que orienta todas as habilitações, conforme descrito no 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC-UERN): 

 
 

Cumpre ressaltar que as disciplinas que integram a matriz curricular 
do curso de Letras encontram-se distribuídas em: disciplinas de 
Formação Geral e Básica (que compreendem o conjunto de 
disciplinas obrigatórias à formação básica do licenciado em Letras, 
bem como as Atividades de Orientação e Estágio Supervisionado), 
distribuídas em 08 (oito) períodos semestrais; e disciplinas optativas 
e/ou de formação complementar compostas por dois eixos: 
Atividades Complementares, totalizando 200 (duzentas) horas, e 
disciplinas de natureza optativa, perfazendo carga horária de 120 
(cento e vinte) horas, que são de caráter obrigatório para a 
integralização curricular.  (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE, 2008, p. 34). 
 

 O curso de Letras se propõe a formar professores que possam compreender 

a dimensão da relação necessária entre a teoria e as atividades práticas, de modo 

que o fazer pedagógico seja fundamentado nas teorias linguísticas, literárias e 

educacionais, contribuindo para a formação de um profissional que possa atuar na 

educação básica, capaz de relacionar as teorias apreendidas na universidade com a 

atuação em sala de aula como professor. 

 Para formar o graduando com essas competências, exige-se um novo 

paradigma de ensino, em outras palavras, exige uma aprendizagem ativa e 

participativa e, desta forma, exige, também, um professor atuante que leve em conta 

as histórias e acontecimentos que permeiam os sujeitos envolvidos na formação. 

Na dimensão didático-pedagógica do PPC-UERN, as disciplinas que fazem 

parte dessa formação são: Didática Geral, Psicologia da Educação, Estrutura e 

Funcionamento da Educação Básica, Didática da Língua Portuguesa e Orientação e 

Estágio Supervisionado I e II. 

O foco dessa investigação será em Didática da Língua Portuguesa, cuja 

ementa apresenta: 
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Reflexões sobre o ensino: leitura, escrita e gramática. Vivência de 
atividades docentes em escolas públicas dos níveis Fundamental e 
Médio, observando o desenvolvimento do processo ensino-
aprendizagem de língua materna. (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE, 2008, p. 49). 
 

Nessa disciplina, a preocupação com o eixo leitura, ensino e gramática nos 

remete a um professor que amplia a concepção de formação teórica, não se 

restringindo apenas a teoria e assume uma postura comprometida com as questões 

que envolvem o ensino.  As vivências docentes são entendidas como as ocasiões 

em que estes professores em formação atuarão junto à sala de aula, com vistas a 

construírem espaços de interlocuções, valorizando e propondo o ensino de Língua 

Portuguesa por meio de textos. 

Ainda conforme o PPC-UERN, a universidade tem como propósito formar 

professores capazes de tomar iniciativas, motivados a entenderem o ensino como 

uma teia em que estão entrelaçados os diversos fios que constroem a 

aprendizagem, levando-os a compreenderem a função do professor como aquele 

que é responsável pela integração dos saberes teóricos e práticos envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem. 

De acordo com o foco investigativo desse trabalho, consideramos como uma 

das disciplinas voltadas à área de ensino a “Didática da Língua Portuguesa”, sendo 

essa escolhida como referência para escolha do docente a ser entrevistado dessa 

IES. Ela é inserida no 4º período do curso e apresenta uma carga horária de 120 

horas, 60 h/a em sala de aula e 60 horas de atividades práticas. No desenvolvimento 

da disciplina, os alunos realizam atividades de observação nas escolas, visitando-as 

e analisando as ações desenvolvidas pelos professores neste espaço educacional, 

com vistas a compreender o processo de ensino-aprendizagem na sala de aula de 

Ensino Fundamental e/ou Médio. Essas atividades práticas estão vinculadas à 

dimensão pedagógica do curso de Letras, não tendo nenhuma relação direta com o 

Estágio Supervisionado, sendo esse ofertado nos 5º e 6º períodos do curso com 

uma carga horária exclusiva de 420 horas. Embora as três disciplinas estejam 

vinculadas à área de ensino de Língua Portuguesa somando uma carga horária de 

560 horas ao todo, delimitamos as nossas observações exclusivamente para a 

disciplina de “Didática da Língua Portuguesa”. 
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As disciplinas mencionadas anteriormente se constituem, inicialmente, como 

disciplinas voltadas à área de ensino e que por essa razão são essenciais “ao 

caminho a ser palmilhado pelo professor de Língua Portuguesa” (UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2008, p. 09) em que se combinam dos 

aportes teóricos às ações pedagógicas, chamando a atenção para a ideia de verem 

as práticas como forma de retomarem os caminhos que poderão ser 

redimensionados no decorrer do processo de ensino-aprendizagem.  

 

1.3 Fases da pesquisa 

 

 Esta pesquisa se concretiza em diversos momentos ou fases, de acordo 

com o aporte teórico a que se filia e em conformidade com as questões de pesquisa, 

a metodologia empregada e com os objetivos traçados.  

 Realizamos um estudo bibliográfico acerca da Teoria da Argumentação no 

Discurso, procurando inicialmente conhecer as origens e a constituição da teoria, 

bem como nos apropriarmos dos estudos que discutem o caráter dialógico da 

linguagem, haja vista buscarmos, neste trabalho, relacionar os elementos da Teoria 

da Argumentação no discurso com os estudos de autores vinculados a diferentes 

teorias de análise de discurso.  

 Destacamos, ainda, como essencial para a nossa pesquisa, o percurso 

metodológico traçado, que poderá delinear com precisão as fases desenvolvidas 

para conseguirmos atingir os propósitos investigativos. Nesse percurso, definimos o 

foco investigativo por meio das análises dos projetos pedagógicos dos cursos, das 

ementas das disciplinas e de outros documentos, que serviram de base para 

selecionarmos os sujeitos para aplicarmos as entrevistas; tudo em conformidade 

com os pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa PROCAD. 

 Em seguida, fizemos um levantamento de trabalhos voltados para os 

estudos acerca do ethos do professor e que discutam a imagem revelada nos 

discursos, tanto dos profissionais da educação como de outros profissionais, mas 

que possam, de alguma forma, auxiliar em nossas discussões. 

 Como uma das fases de desenvolvimento desta investigação, as missões 

de estudos e de pesquisa, por meio do projeto PROCAD, das quais participamos na 
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USP e na UFMA, se estabelecem como determinantes na constituição do corpus e 

na coleta de dados que dão forma à dissertação. 

 A missão de estudo efetivada por ocasião do estágio sanduíche na USP e 

na UFMA se configurou como o percurso trilhado pelos pesquisadores na 

constituição do corpus, que contribuem para a compreensão do contexto de 

produção dos discursos, em que se tem a oportunidade de conhecer com mais 

profundidade as universidades participantes do PROCAD. Assim, no nosso caso, 

aproveitamos a missão para aplicar as entrevistas com os professores que 

trabalham com as disciplinas que fazem parte do nosso foco investigativo. Durante a 

realização da missão de estudo, pudemos nos aproximar bem mais dos informantes, 

podendo constituir, durante a entrevista, a sensação de conversa entre amigos, o 

que pode facilitar bastante o trabalho de coleta de dados. 

 Depois de coletados os dados e constituído o corpus junto às três 

instituições envolvidas, passamos à segunda etapa da pesquisa, que se 

esquematiza da análise, codificação e tabulação dos dados.  

 Tomando por base a definição das questões centrais da pesquisa, das 

categorias de análise a serem utilizadas no trabalho, dos objetivos a que nos 

propomos, utilizamos três entrevistas do banco de dados, sendo que essas 

entrevistas foram realizadas com os professores efetivos das disciplinas em análise 

das IES (UFMA, USP e UERN) integrantes do projeto de cooperação acadêmico. 

  As três entrevistas em análise foram realizadas com três diferentes 

docentes. O professor um (P1) um dos responsáveis pela disciplina “Aproximação 

com a Prática”, da UFMA; professor dois (P2), um dos responsáveis pela disciplina 

“Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa I”, da USP; e professor três (P3), um 

dos responsáveis pela disciplina de “Didática da Língua Portuguesa”, da UERN.  

 

1.4 Entrevistas: constituição do corpus 

 

As entrevistas se apresentam como uma conversação face a face e que, 

nessa relação, os sujeitos se constituem em parceiros, por meio dos diálogos. São 

consideradas uma das técnicas de pesquisa que possibilita a captação imediata das 

informações desejadas pelo pesquisador. 
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As entrevistas, frutos de um trabalho realizado a várias mãos de 

pesquisadores, com diferentes perspectivas e abordagens, resultam em uma tarefa 

intensa, cheia de muitas idas e vindas em seu processo de construção.  

Os primeiros passos para a construção das entrevistas aconteceram em 

2009, quando estávamos nos preparando para participar do VI Colóquio de 

Professores de Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa e de Literatura, que 

aconteceria na UFMA. Em função desse Colóquio, os pesquisadores da UERN 

iniciaram o primeiro processo de elaboração das questões. Logo após os primeiros 

ajustes, socializaram com docentes e alunos da USP e da UFMA vinculados ao 

grupo do PROCAD, durante a realização do Colóquio, em São Luis (MA). Naquele 

momento, ficou decidido que todos os envolvidos na pesquisa dariam suas 

contribuições a fim de que a entrevista pudesse contemplar e obter resultados que 

abrangessem os diversos objetivos do projeto. 

Feito isso, a entrevista circulou entre os membros do PROCAD nas três IES. 

Quando estivemos em missão de estudos na USP, os pesquisadores provenientes 

da UERN apresentaram o roteiro de entrevistas, ocasião em que ainda foram 

necessários alguns ajustes, o que culminou na versão final, que se encontra nos 

apêndices deste trabalho.  As contribuições dadas à construção do roteiro de 

entrevista por meio da participação de diversos pesquisadores têm como meta 

contemplar as questões da pesquisa geral e das pesquisas específicas, vinculadas 

aos trabalhos de iniciação científica, dissertação e tese.  

 Ao finalizarmos essa fase de construção do instrumental da pesquisa, 

passamos ao processo de pesquisa de campo. De posse desse roteiro de 

perguntas, nosso próximo passo foi realizar as entrevistas com os docentes 

envolvidos no Projeto, o que se iniciou, ainda, na missão de estudos com os 

docentes da USP e prosseguiu com as duas outras IES envolvidas no PROCAD.  

Optamos por entrevista semiestruturada, como instrumento de coleta de 

dados, e isso se deu pelo fato de que, nesse tipo de entrevista, o entrevistador tem 

liberdade para interagir com o entrevistado, de forma que possa deixá-lo se 

posicionar, pois essa permite “ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia 

sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo” (BOGDAN & 

BIKLEN, 1994, p. 51). Nesse caso, não há imposição de perguntas ou de uma 
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ordem fixa a serem seguidos; os diálogos vão surgindo de acordo com a interação 

entre aqueles que perguntam e os que respondem. 

Essa relação de proximidade entre entrevistador e entrevistado pode parecer, 

a princípio, que os resultados não se configurem como dados que retratem a 

realidade. Pelo fato de os integrantes da pesquisa serem também os informantes, 

não nos parecem representar um problema, já que de acordo com Marques (2011, 

p. 37):  

 
 

Na medida em que entrevistado e entrevistador(es) mantêm uma 
relação próxima entre si, tanto mais facilmente se dará o processo de 
diálogo, marcado pela troca e pela “permutabilidade”,  a qual autoriza 
que, muitas vezes, os interlocutores colaborem entre si, no sentido 
de retificar ou reforçar alguma de suas informações. 

 

 Nessa perspectiva, a flexibilidade nas entrevistas permite que seja possível 

desvelar os sentidos diferentes nos discursos do entrevistado, em que muitas vezes 

será necessário, ao entrevistador, interagir com o entrevistado com vistas a 

esclarecer o que foi dito, e, em diversos momentos, possibilitar condições de que 

ele, o entrevistado, possa ampliar os dizeres de modo que seja possível ter acesso 

ao maior número de informações. Vejamos o que ocorre com a entrevista do P2, em 

que é necessário que ele esclareça algumas informações: 

  
 

[...] 
Entrevistado: Isso traz questões acho que pra própria formação 
deles, né? Por que acho que eles já vêm lá do curso de letras, com 
uma imagem de formação de professores muito ruim. E isso causa 
problemas aqui, por que você tem que fazer dois trabalhos, né? 
Desfazer a imagem de que ser professor é ruim, ou de que ensino 
não é uma coisa que não é um adendo ao curso deles, né? E junto 
com isso formar o professor. Bom, boa parte das discussões... boa 
parte do tempo é utilizado pra você desfazer essa imagem negativa, 
quando se consegue.  
Entrevistador: Então todas as disciplinas de didática pertencem ao 
Departamento de Educação?  
Entrevistado: É a parte de licenciatura, eles vêm fazer aqui. Então 
eles fazem a Psicologia, a Didática, POEB e as Metodologias.  
Entrevistador: POEB é o que?  
Entrevistado: É problema da educação  
Entrevistador: do Brasil. 
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Entrevistado: Problema da Educação do Brasil... não lembro 

justamente o nome direito [...].
2
 

 

  Durante a entrevista, as relações de cooperação se instauram, uma vez que o 

entrevistado não se sente pressionado a responder o que não deseja ou não tem 

conhecimento sobre o assunto, mas se coloca na posição de quem pode contribuir 

para que o entrevistador possa mapear as informações necessárias às análises e 

poder ser o mais fidedigno possível aos dizeres do entrevistado. 

 A entrevista se configura como uma ação de interação que ocorre entre um 

entrevistador e um entrevistado, apresentando objetivos previamente esclarecidos 

pelos partícipes, mediada por meio da linguagem. Desse modo, percebemos que 

mesmo sendo um instrumento técnico de coleta de dados, a entrevista ultrapassa o 

tecnicismo, pois permite a comunicação verbal e a troca de informações entre os 

sujeitos envolvidos no processo. Como afirma Bakhtin (2006, p. 154), “a palavra vai 

à palavra”; os conteúdos das entrevistas abrem possibilidades dos discursos 

dialogarem entre si da forma mais explícita possível.  

No processo de entrevista, cabe ao entrevistador motivar o entrevistado para 

que o ambiente de interação flua com naturalidade, permitindo que o pesquisador se 

sinta seguro. 

 

  
Entrevistador: [...] pra gente concluir, em sua avaliação, no modo 
como você concebe a sua Disciplina, qual você acredita ser de fato a 
grande contribuição, a grande importância dessa disciplina pra 
formação do professor? Como é que você vê de fato essa... essa 
grande importância que é dada a essa formação? De que forma que 
essa sua disciplina resgata essa importância, valoriza esse trabalho 
de formação do professor?  
Entrevistado: Eu não sei se quando você diz essa sua disciplina... 
Eu não sei... Deixe eu ver... eu faço duas leituras daí, né?  Essa 
minha disciplina, no sentido de que a disciplina Didática da Língua 
Portuguesa, independente do professor, né? Ou se a disciplina, no 
sentido dela... dessa minha... é... (Risos) da proposta que eu 
ministro, da minha metodologia, né? Ou se é as duas coisas. Não sei 
o que é que você tá perguntando aí, né?  
Entrevistador: É a sua disciplina, e aí pressupõe, né?, de certa 
forma, é a disciplina Didática, que ela feita a sua imagem, nesse 
sentido. Da própria disciplina, que já existe independente do 

                                                 
2  
As disciplinas citadas pelo docente além de Psicologia e Didática são Política e 
Organização da Educação Básica no Brasil (POEB) e Metodologia de Ensino de Língua 
Portuguesa (MELP). 
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Professor. É claro que, quando você assume, você dá uma cara a 
essa disciplina, né? (P3) 
 

Diante deste cenário de interação, de troca de informações e às vezes até de 

permuta de papeis entre o entrevistador e o entrevistado, o contexto de produção 

das entrevistas se deu numa relação de naturalidade e de permutabilidade. 

Conforme Bakhtin (2006, p.117), “toda palavra comporta duas faces. Ela é 

determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se 

dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do 

ouvinte”. O resultado das entrevistas realizadas junto aos professores das três IES 

se constitui em discursos em que as faces de entrevistador e entrevistado se 

entrecruzam marcando posições nos discursos e alterando os próprios papeis 

durante as interações verbais, de forma explícita.  

As entrevistas foram realizadas num clima de confiança e companheirismo de 

modo que os entrevistados pudessem se colocar acerca das questões interrogadas 

e de apresentarem o maior número possível de informações, assim como de 

defenderem suas ideias e posicionamentos. Percebemos nas entrevistas 

semiestruturadas que os participantes objetivam não somente repassar informações, 

mas também esclarecer e/ou definir questões que tenham ficado obscuras em 

outros momentos. 

Após a realização das entrevistas com os docentes, partimos para as 

transcrições, que foram realizadas por uma pessoa que não fazia parte do grupo de 

pesquisadores. As transcrições foram revistas para que nos fosse possível 

reconstruir o momento da enunciação dos dizeres, ficando esta tarefa a cargo dos 

pesquisadores que as aplicaram aos docentes, uma vez que as transcrições não 

seguiram nenhuma norma técnica para transcrição da linguagem oral. 

Nosso corpus investigativo parte destes discursos realizados com os 

docentes das IES envolvidas no projeto e, sob o olhar das nossas escolhas teóricas, 

busca compreender o ethos revelado por esses docentes, quando se posicionam 

acerca das questões que envolvem o ensino. 



     

 

 

 

Por mais perto de mim que possa estar esse 
outro, sempre verei e saberei algo que ele 
próprio, na posição que ocupa, e que o situa 
fora de mim e à minha frente, não pode ver: 
as partes de seu corpo inacessíveis ao seu 
próprio olhar — a cabeça, o rosto, a 
expressão do rosto —, o mundo ao qual ele 
dá as costas, toda uma série de objetos e de 
relações que, em função da respectiva 
relação em que podemos situar-nos, são 
acessíveis a mim e inacessíveis a ele. 
Quando estamos nos olhando, dois mundos 
diferentes se refletem na pupila dos nossos 
olhos. Graças a posições apropriadas, é 
possível reduzir ao mínimo essa diferença 
dos horizontes, mas para eliminá-la 
totalmente, seria preciso fundir-se em um, 
tornar-se um único homem. 
 

Mikhail Bakhtin 
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CAPÍTULO 2 – DA RELAÇÃO DIALÓGICA DA LINGUAGEM AO DISCURSO 

ARGUMENTATIVO 

 

  Abordar discussões relacionadas ao caráter dialógico da linguagem em 

convergência com os aspectos argumentativos do discurso parte do anseio que 

temos em compreender as condições sociais, históricas e ideológicas dos oradores 

quando se apropriam de recursos argumentativos em seus enunciados. 

Principalmente pelo fato de que os enunciados não são proferidos em um vazio, ou 

seja, partem de um orador, são sempre dirigidos a alguém e apresentam uma 

funcionalidade discursiva, dotados de uma carga ideológica, com propósitos 

comunicativos específicos a cada situação de interação. 

 Na sociedade moderna, a presença da argumentação toma uma dimensão 

extremamente relevante, seja nas mídias, nas esferas jornalísticas, científicas ou 

simplesmente nas relações cotidianas, sobretudo quando nos deparamos com 

diversas situações em que a argumentação é a principal forma de levar o interlocutor 

ao convencimento ou persuasão das teses defendidas pelos oradores. 

 Valemo-nos das discussões empreendidas por Bakhtin (1995, 1997) e seu 

círculo, cuja discussão nos direciona a compreensão do caráter social, histórico e 

ideológico que permeiam os enunciados e seus interlocutores na produção dos 

discursos. E apropriamo-nos, ainda, da Teoria da Argumentação no Discurso ou 

Nova Retórica (PERELMAN, TYTECA, 2005) como teoria de base. 

  Partindo da confluência entre a Nova Retórica e o sociointeracionismo 

bakhtiniano, entramos no mundo da argumentação no discurso. Isso nos leva a 

compreender que esse é um caminho estimulante e desafiador, principalmente pelo 

fato de que quando falamos em discursos estamos nos referindo à construção de 

sentidos e não podemos nos referir apenas a um sentido presente nos enunciados, 

mas a efeitos de sentido diversos.  

 

2.1 Interação e constituição dialógica da linguagem 

 

 A concepção de linguagem como processo de interação social representa um 

profundo corte epistemológico nos estudos acerca da linguagem, posto que essa 

noção surge como oposição aos estudos que privilegiavam a língua como sistema. 
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Que defendiam “a noção de língua como uma ‘realidade histórica’ e ‘totalidade 

organizada’, que deveria ser analisada em ‘si mesma e por si mesma’” (MORATO, 

2004, p. 315). 

 Na medida em que Bakhtin e seu círculo, no início do século XX, 

desenvolvem seus estudos com base na ideia de interação social, a linguagem 

assume, para diversos estudiosos e correntes teóricas diferentes, uma perspectiva 

funcional na comunicação dialógica daqueles que a usam. Nesse sentido, ela não se 

constitui isoladamente em enunciados monológicos, uma vez que deve partir de 

alguém e ser direcionado para outro alguém, a fim de que juntos possam 

estabelecer uma relação de interação discursiva. Em outras palavras, possam 

construir um elo comunicativo.   

 Podemos afirmar que os estudos que consideram a perspectiva 

sociointeracionista da linguagem se pautam na relação que se estabelece entre a 

língua e os elementos exteriores a ela. Assim, a busca passa a ser pela 

compreensão, ou, pelo menos, pela tentativa de entendimento do todo que cerca a 

linguagem. Essa mudança de foco ultrapassa as limitações das pesquisas que 

tinham como eixo apenas as abordagens estruturalistas da língua.  

 A linguagem verbal, nessa perspectiva, transforma-se em algo imprescindível 

para as relações humanas, o que atesta ser da nossa própria natureza social a 

condição de interação existente na humanidade. Num contexto discursivo específico, 

os dizeres são determinados pela necessidade do ato. É a situação comunicativa 

que define o que será dito e o como será dito, considerando a relação dialógica que 

se estabelece entre os participantes do jogo da linguagem. Com efeito, nessa via de 

mão dupla, os interlocutores, por meio da língua, alternam seus papeis como 

emissores e receptores de enunciados. Todavia, o outro da enunciação não precisa 

ser obrigatoriamente um interlocutor real, como ocorre nas conversações face a 

face. A relação dialógica, como entendida por Bakhtin, considera que, em qualquer 

ato enunciativo, a presença do outro é imprescindível, mesmo que manifesto em 

monólogos interiores (BAKHTIN, 1997). 

 Desse modo, entendemos que a língua se institui no processo dialógico, “[...] 

que é sempre pleno de possibilidades não realizadas” [...] (CLOT, 2010, p. 177), que 

se efetiva como elemento intrínseco à interação entre os sujeitos. Logo, 

compreendemos a linguagem sob a perspectiva de uma ação coletiva, de uma 
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atividade em que os parceiros assumem posições relevantes na compreensão e 

construção dos sentidos, em virtude, inclusive, do caráter de incompletude que o 

discurso apresenta, já que exige do interlocutor uma posição com relação ao já dito. 

 Em outras palavras, o interlocutor dialoga com seu locutor, buscando levá-lo a 

complementar as lacunas do discurso, ou concordando com seu ponto de vista ou, 

ainda, discordando, posicionando-se contrário ao que foi posto. Podemos assegurar 

que o ato de fala não consiste apenas em noticiar algo, mas, sobretudo, na 

produção de sentidos em parceria com o outro da conversação, valorizando a 

posição que esse ocupa no processo comunicativo.   

 Com o intuito de trazermos algumas contribuições que possam ampliar os 

debates já travados por outros acerca da concepção dialógica bakhtiniana, 

pretendemos, ao longo deste trabalho, refletirmos sobre de que forma a linguagem 

se constitui dialogicamente. Isso porque partimos do entendimento de que existe 

uma relação entre dois elementos envolvidos na relação dialógica.  

 Reiteramos que, quando falamos em diálogo entre dois participantes, não 

estamos falando apenas na interação face a face, estamos alicerçados em Bakhtin 

(2003, p. 275) quando define o diálogo, por um lado, como “a forma clássica de 

comunicação discursiva”. Somos levados a refletir acerca do caráter de resposta que 

a linguagem exige dos seus interlocutores, pelo fato de que, ao enunciarmos algo, 

esperamos que o outro da conversação sinta a necessidade de compartilhar os 

pensamentos acionados pelo dito anteriormente. A isso podemos dizer que é a 

atitude responsiva defendida por Bakhtin (2003). Por outro lado, também, convém 

mencionar que nossos discursos apresentam marcas de discursos anteriores e 

poderá suscitar novos dizeres por parte dos envolvidos no processo. Assim, 

podemos dizer que é outra forma de dialogar, não mais um diálogo entre parceiros, 

mas entre discursos.  Neste caso, a relação que se estabelece é com o discurso do 

outro, promovendo, então, uma necessidade de resposta ou se transformando em 

uma resposta aos ditos anteriores.   

 Com base nesse entendimento, podemos afirmar que a linguagem se 

relaciona intrinsecamente com as questões sociais e que, por essa razão, podemos 

considerá-la como um processo em constante evolução, em que é possível perceber 

os conflitos de classes existentes, os valores que são construídos nas relações, 

assim como os “fenômenos ideológicos” (BAKHTIN, 1997, p. 25) que permeiam a 
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sociedade. A linguagem se consolida como componente extremamente necessário, 

haja vista não podermos concebê-la longe de qualquer tipo de interação entre os 

indivíduos de uma sociedade. Com base nessa concepção, entendemos que é por 

meio da linguagem que o falante não só atua sobre o interlocutor, mas também 

interfere na sociedade, dialoga com ela, intervém sobre ela, por meio de uma atitude 

dialógica e responsiva. Assim, a comunicação não acontece senão pela linguagem, 

cuja organização se dá por meio dos enunciados. É dessa forma que o individuo 

expressa suas concepções, colocando-se como sujeito pensante e atuante no meio 

social. 

 Por outro lado, a sociedade também “responde” às intervenções do sujeito e 

também atua na construção das ideias desse indivíduo. Por conta disto, 

concordamos com Bakhtin (1997, p. 42), quando defende que “as palavras são 

tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as 

relações sociais em todos os domínios”. Deste modo, ela interfere na constituição do 

sujeito, principalmente pelo caráter de ação coletiva a que ele está submetido.  

 Posto que a linguagem é uma “atividade social” (MARCUSCHI, 2008, p. 21) 

em contexto situacional concreto e real, entendemos que ela não se constitui como 

mera estrutura, mas como uma forma de ação em que os participantes interagem 

buscando a construção de sentidos em parceria. Nessa perspectiva, o sujeito, ao 

enunciar, o faz de modo que possa direcionar o seu interlocutor acerca da defesa de 

teses que expressa, haja vista o objetivo ser, em ultima instância, o de obter a 

adesão do outro.  Por isso, defendemos que os discursos se constituem 

argumentativamente de maneira que possam, no processo de comunicação, 

organizar-se para que orador e auditório compartilhem informações e construam 

sentidos, sendo possível, aos participantes do diálogo, perceberem as teses que são 

defendidas por aquele que fala e que, dessa forma, sejam capazes de identificar as 

características reveladas pelo orador nos discursos. 

 

2.1.1 Noção de dialogia  

 

O caráter dialógico da linguagem contribui para a compreensão da 

multiplicidade de sentidos que os discursos apresentam e nos proporcionam 

diferentes maneiras de compreender o funcionamento discursivo. Por essa razão, 
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compreendemos que alguns conceitos são extremamente relevantes quando 

necessitamos fundamentar a concepção da linguagem como interação. Utilizamos o 

que diz Bakhtin e seu círculo para discutirmos quais as contribuições que a dialogia 

proporciona aos estudos do discurso.  

Considerando que “a compreensão do signo é uma compreensão ativa, pelo 

fato de que requer uma resposta, uma tomada de posição, nasce de uma relação 

dialógica e provoca uma relação dialógica: vive como resposta a um diálogo.” 

(PONZIO, 2008, p. 187), pensamos, então, a dialogia como uma relação entre um 

eu e um tu, lembrando que essa relação se caracteriza pela alternância que ocorre 

durante o processo de comunicação. Assim, podemos destacar que o processo 

dialógico ocorre sob a forma de reciprocidade, em que os integrantes assumem a 

participação ativa e a atitude responsiva diante dos enunciados, promovendo, então, 

a construção de sentidos dos textos.  

Afiançados pelos dizeres de Castro (2005, p. 119) de que “este enfoque 

dialógico, espécie de posição interpretativa, é possível a qualquer parte significativa 

do enunciado, inclusive a uma palavra isolada, se essa palavra for signo da posição 

interpretativa do outro”, percebemos a valorização que as posições expressas pelo 

outro do processo comunicativo adquirem sob a perspectiva do dialogismo. Os 

sujeitos são considerados responsáveis pelo que expressam, de modo que possam 

revelar seus posicionamentos a partir de um lugar social.  

Assim, a noção de dialogismo contribui para entender a construção de 

sentidos dos enunciados, uma vez que pode estabelecer relações com os já 

enunciados em outros momentos, mas ainda dialogar com outros enunciados que 

ainda serão proferidos. Logo, entendemos ser a interação a função primordial da 

linguagem. Percebermos que os interlocutores utilizam os enunciados para 

construírem suas ideias e se definirem ora falantes, ora ouvintes, influenciando o 

outro e sendo influenciado por ele. É neste sentido que Bakhtin (1997, p. 294) 

afirma: 

 
 

o diálogo, por sua clareza e simplicidade, é a forma clássica da 
comunicação verbal, cada réplica, por mais breve e fragmentária que 
seja, possui um acabamento específico que expressa  a posição do 
locutor, sendo possível responder, sendo possível tomar, com 
relação a essa réplica, uma posição responsiva. 
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O diálogo adquire um novo enfoque sob essa perspectiva, já que nos é 

possível compreender o caráter dialógico como a dinamicidade do uso da língua na 

busca de novos sentidos. Em outras palavras, o diálogo representa uma espécie de 

desempenho verbal constituído na alternância de vozes entre os envolvidos no 

processo de interação verbal.  

Concordamos com o filósofo russo (BAKHTIN, 2003, p. 271) quando defende 

que o ouvinte se coloca sob uma “posição responsiva” diante dos enunciados 

concordando ou não com as ideias expressas. Vale salientar que, de qualquer 

forma, cabe ao ouvinte o papel de complementar as ideias emitidas pelo locutor, 

lembrando que essa ação é um trabalho de parceria, pois o falante finaliza seu 

enunciado, para logo depois o ouvinte se posicionar. As lacunas dos discursos 

exigem que os envolvidos no processo possam expressar sua compreensão acerca 

dos ditos. Essas lacunas não se processam de forma totalmente consciente, mas faz 

parte do caráter dialógico da linguagem. 

Alicerçados em Marchezan (2005, p. 119), refletimos sobre os sentidos que 

os diálogos assumem; uma vez que “trata-se de considerar, conjuntamente, os 

diálogos no sentido mais estrito do termo e os diálogos no sentido amplo de 

condição dialógica da linguagem”, ou seja, em última instância trata-se da distinção 

entre o “diálogo espontâneo” e o “diálogo mais extenso e complexo”. Marchezan 

(2005, p. 119) relaciona o caráter dialógico ao uso dos gêneros, principalmente, 

quando afirma que os gêneros primários e os secundários podem ser apenas 

conceitos, em outros domínios, considerados pouco relevantes, mas, na concepção 

de dialogia, configuram-se como essenciais. 

A autora demonstra que os diálogos do cotidiano podem ser assimilados por 

diálogos mais complexos, no caso, os secundários, que “se desenvolvem mediante 

uma alternância diferente entre sujeitos, não imediata ou espontânea, menos 

evidente.” (MARCHEZAN, 2005, p. 119). Ainda, alicerçados nos dizeres da autora, 

convém destacarmos que nesses gêneros secundários notamos a presença de 

diálogos mais fortes e mais propensos a serem institucionalizados, embora recebam, 

ainda, dos diálogos do cotidiano, que estão mais sujeitos às transformações, muitas 

influências, e, por essa razão, também são gêneros com mais predisposição de 

mudarem. 
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 O dialogismo se é condição essencial para a construção de sentidos dos 

ditos e, consequentemente, para a compreensão do sujeito como orador do 

discurso. Pensamos os enunciados como elos de sentidos, como elementos de 

interação no processo comunicacional, que se manifesta dialogicamente.  

  

2.1.2 Efeitos de sentido 

 

 Ao pensarmos sobre os efeitos de sentido construídos no e pelo discurso, 

muitas questões emergem como possibilidades de diferentes abordagens. 

Acreditamos que começar a discussão com base no que entendemos por sentido 

nos indicará o melhor percurso para construirmos a ponte necessária à 

compreensão das entrevistas realizadas com os docentes que se constituem em 

nosso corpus investigativo, já que seus discursos podem nos remeter a uma 

multiplicidade de sentidos.  

 Para este trabalho, optamos por compreender sentidos como algo que se 

define por meio de um processo, que pode apresentar diversificados significados, 

assim, de acordo com Maliska (2011, s.p) 

 
 

É o caracter de enunciação que faz a diferença de efeitos; é no dizer 
que se processa os efeitos, não estando aí os sentidos como 
contrapartida do significante, e sim os efeitos de sentido dessa 
enunciação; atrelados, evidentemente, aos demais significantes de 
uma cadeia linguageira. A enunciação está no campo do dizer, se 
não se mescla com esse, é no mínimo vizinha de porta, de modo que 
ambas estão situadas numa mesma rua designada: Discurso.  
 

Nesse caso, a enunciação faz toda diferença na construção dos sentidos, 

uma vez que nela os dizeres são enunciados e tornam-se parte de um fio condutor 

de sentidos, porque passam a dialogar no campo do discurso. Logo, o sentido se dá 

no momento da enunciação e naquele contexto específico, o que significa afirmar 

que múltiplos sentidos podem ser construídos com base em um mesmo dizer, isto é, 

em uma mesma materialidade textual. Nessa compreensão, a materialidade textual 

per si não garante a produção de sentido, haja vista que outros fatores interferem 

nesse processo, como nos explica Oliveira (1998, s.p) ao dizer que 
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Os discursos, articulados pelos sujeitos, enquadram-se em 
formações discursivas, as quais inscrevem-se nas formações 
ideológicas. É neste contexto que se pode dizer que o sentido é 
construído no espaço discursivo entre os interlocutores. 
 

 Estes fatores linguísticos e os extralinguísticos são mobilizados a fim de que 

os efeitos de sentido possam ser efetivados na enunciação. As possibilidades de 

construção de sentidos estão imbricadas nas relações estabelecidas entre os 

sujeitos, nas situações de comunicação e na oportunidade que o falante tem de 

relacionar os dizeres atuais a outros proferidos anteriormente ou a outros que ainda 

poderão vir a ser discursivizados.  

A enunciação, a despeito de ser única, ímpar, impossível de ser dita 

novamente, estabelece relação direta com outros dizeres no intuito de retomá-los, 

de modo a ratificá-los, emendá-los, fazer-lhes adendo, confrontar-lhes, etc. Do 

mesmo modo, é possível que determinada enunciação antecipe outros dizeres que, 

porventura, ainda venham a se materializar. Tudo isso se dá em virtude da 

enunciação se realizar sob determinadas formações discursivas. Uma vez que, 

segundo Baronas (2004, p. 54), 

  
 

[...] uma formação discursiva parece-me melhor compreendida como 
um jogo de princípios reguladores que formam a base de discursos 
efetivos, mas que permanecem separados deles. Essa formulação 
sugere então que palavras, expressões e proposições adquirem seus 
significados a partir de determinadas formações discursivas nas 
quais são produzidas (os elementos linguísticos selecionados, como 
eles são combinados) e, assim o sentido se torna um efeito sobre um 
sujeito ativo, e não uma propriedade estável. 
 

Uma enunciação acontece em meio a diversos elementos que contribuem 

para a construção de sentidos dos discursos. O sentido não acontece a priori, ou 

seja, ele não está pré-determinado, não aparece no discurso já definido, mas se dá 

por meio do contexto em que é enunciado. Em outras palavras, o sentido visto por 

essa ótica, caracteriza-se como efeito da enunciação. Conforme Orlandi (2001, p. 

137), “se o sentido não fosse múltiplo não haveria necessidade do dizer”, é por meio 

do que é dito que os diferentes sentidos podem ser acionados, considerando que os 

dizeres adquirem significados em cada contexto enunciativo específico. 

 Do ponto de vista da materialidade linguística, entendemos que os sentidos 

das palavras, dos enunciados são construções que se dão em conjunto com outras 
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palavras e enunciados, o sentido não está em uma palavra isoladamente, mas na 

relação entre um conjunto de palavras ou expressões que juntos possam significar 

algo. É nessa direção que Bakhtin (1997, p. 136) afirma: “a significação pertence a 

um elemento ou conjunto de elementos na sua relação com o todo”. 

Os sentidos são construídos nessa relação das partes com o todo do 

discurso, e somente nesse cenário de imbricamento, podemos falar em efeitos de 

sentido. Desse modo, as condições de produção do discurso deverão 

necessariamente ser acionadas, para que os ditos possam ser compreendidos. 

Devemos considerar em nossas análises acerca de um determinado efeito de 

sentido “a relação de interlocução e as circunstâncias em que se realizam” 

(ORLANDI, 2001, p.146).  

 Por essa razão, os sentidos se movimentam nas enunciações ocupando 

espaços que possam motivar construções de sentidos específicos a cada 

enunciação. É, no ato de enunciar, que os efeitos de sentido são construídos, uma 

vez que é nesta relação de movimentação entre os enunciados que os participantes 

do processo comunicativo opinam, posicionam-se, complementando os sentidos do 

enunciado dito pelo outro da enunciação. 

 De acordo com Dantas (2005, p. 109), “os efeitos de sentidos são as 

coerções da formação imaginária, subdividida em formação ideológica e formação 

discursiva, e o trabalho mais ou menos consciente do sujeito sobre o sentido da 

língua.” Para ele, os falantes atribuem sentidos aos textos, mas é nessa perspectiva 

de envolvimento dos sujeitos no contexto social, considerando as formações 

discursivas e os elementos culturais, em que estão inseridos, que os efeitos são 

possíveis. 

 Não buscamos identificar o sentido do dito, pois, o que importa realmente são 

os múltiplos sentidos possíveis de serem construídos. Em outras palavras, os 

sentidos não estão presentes nas palavras, mas se originam naqueles que a põem 

em funcionamento, de modo que uma mesma palavra pode ocupar diversos lugares 

de fala e construir díspares significados a cada enunciação. 

 Ao enunciar algo, o sujeito se posiciona em um determinado lugar e está 

imbricada, em seus discursos, sua história de vida, seus posicionamentos, suas 

crenças etc. Este sujeito da enunciação é um ser histórico e socialmente situado. 

Destarte, estes elementos “fazem parte do processo discursivo do qual este 
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“discurso” também faz parte” (POSSENTI, 2004, p. 369), já que os ditos se 

relacionam com o que já foi dito anteriormente ou poderá ainda ser dito no futuro. Há 

um grande emaranhado de elementos envolvidos na construção dos efeitos de 

sentido dos discursos. 

 A significação, segundo Bakhtin (1997, p.137), é “o efeito da interação do 

locutor e do receptor produzido através do material de um determinado completo 

sonoro”, são necessários no mínimo dois participantes no processo de significação, 

a fim de que possam compreender os ditos e tomarem uma atitude responsiva, 

procurando sempre construir os sentidos dos enunciados, possibilitando ao outro da 

interlocução condições para complementar os dizeres. 

 Nessa mesma direção, Perelman e Tyteca (2005, p.31) afirmam que “os 

significados das palavras usadas na vida cotidiana, assim como nas ciências e 

humanidades, são sistemas em evolução não entidades eternas”. Deve ser uma 

preocupação a necessidade de adaptarmos as nossas escolhas linguísticas às 

diversas situações sociais. Não podemos desvencilhar os sentidos das realizações 

enunciativas, na medida em que eles não são fixos. Ao contrário, evoluem, e se 

modificam histórico e socialmente. 

 Os efeitos de sentido não pertencem apenas ao contexto enunciativo, não 

ficam a ele limitados, pois diferentes possibilidades de sentidos podem ser ativadas 

por aqueles que produzem ou interpretam os textos. Podemos dizer que os efeitos 

de sentido pertencem a uma situação mais ampla de significação, agregando, ao 

universo discursivo, as questões histórico-sociais que envolvem os enunciados. 

 Podemos concluir, então, que é nessa conjuntura que os sentidos são 

construídos no espaço discursivo entre os interlocutores, sendo imprescindível a 

valorização das condições de produção dos discursos. Devemos, como analista dos 

discursos, atentarmos para os aspectos linguísticos e extralinguísticos da linguagem 

na busca da atribuição de sentidos. 

 

2.1.3 Condições de produção dos discursos 

 

De acordo com o teor das nossas discussões e algumas reflexões já 

realizadas, consideramos extremamente relevante compreendermos as condições 

de produções dos discursos, uma vez que partirmos do entendimento de que os 

sentidos não estão nas palavras ou expressões separadas de um contexto maior. As 
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palavras podem até apresentar certa carga de sentido, mas os seus efeitos são de 

fato construídos num imbricamento entre o sujeito, a situação em que está inserido e 

os dizeres que são enunciados. Esse contexto de produção possibilita que nos 

remetamos a discursos que antecederam aos ditos e, ainda, a outros que poderão 

surgir no devir. 

De acordo com Charaudeau & Maingueneau (2004, p. 114), “A noção de 

condições do discurso substitui a noção muito vaga de ‘circunstâncias’ nas quais um 

discurso é produzido, para explicitar que se trata de estudar nesse contexto o que 

condiciona o discurso” (grifo dos autores). Destacamos que os enunciados podem 

até ser os mesmos, mas as condições em que são proferidos se instituem em 

momentos enunciativos únicos e singulares, de modo que só nesse momento, os 

efeitos de sentido são inusitados e particulares, portanto pertencentes a cada 

situação comunicativa específica.  

Em outras palavras, ao enunciar, o sujeito se apropria de um conjunto de 

elementos linguísticos a que tem acesso, organiza seu discurso de modo que possa 

representar o que pensa e ao proferir os dizeres, é no momento da enunciação que 

os dizeres farão sentidos, levando em conta o contexto no qual está sendo dito.  

Assim, faz-se necessário compreendermos as características do contexto de 

enunciação, posto que o orador, ao se apropriar dos enunciados, pode até utilizar o 

mesmo enunciado pertencente a outro momento discursivo, mas o que determina os 

efeitos de sentido dos ditos não é exatamente o que se diz, mas os sujeitos que 

estão envolvidos nesses dizeres, bem como o espaço e o momento em que se 

realizam. A multiplicidade de sentidos leva em conta quem diz, o que diz e em qual 

momento é dito, uma vez que os sentidos não estão nas palavras isoladas, mas no 

discurso proferido pelos falantes.  

Ao pensarmos, damos sentidos às palavras quando as escolhemos para 

organizar o que pensamos em dizer e as palavras dão sentidos ao que imaginamos 

dizer. A isso chamamos de condições em que os discursos são produzidos, com 

vista a ser possível construir sentidos e compartilhar com o outro nossas crenças, 

opiniões, desejos. Acima de tudo, objetivamos atuar sobre o outro, pensando em 

levá-lo à compreensão do que estamos dizendo e torná-lo um sujeito atuante no 

processo comunicativo. Por último, ressaltamos que partimos do pressuposto de que 

essas construções de sentidos a que nos referimos se configuram na 
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argumentatividade do discurso, já que entendemos ser a linguagem intrinsicamente 

argumentativa, haja vista compreendermos que os sujeitos em ação comunicativa 

buscam sempre atuar sobre o outro, na tentativa de convencê-lo acerca das teses 

defendidas.  

   

2.2 Argumentação na Nova Retórica  

 

Quando pensamos em argumentação, imaginamos na função que a linguagem 

exerce numa relação de convencimento. Primeiro porque argumentar é uma ação 

que se dá em função do outro e que, por essa razão, é preciso atuar sobre ele de 

alguma forma, e para isto utilizamos a linguagem. Nesta perspectiva, no momento 

em que o falante utiliza a linguagem, em situação concreta de comunicação, o que 

antes era forma linguística, reveste-se nesse momento de significados, conforme 

Bakhtin (2003, p. 275), “o discurso só pode existir de fato na forma de enunciações 

concretas de determinados falantes, sujeitos do discurso”. Em cada uma das 

situações de comunicação, os participantes criam suas próprias formas de enunciar, 

constroem sentidos em parcerias e, nesse movimento, não se pode desvincular a 

capacidade argumentativa dos discursos existentes.  

Diante dessas premissas, em que os interlocutores buscam agir sobre o outro 

por meio da linguagem, consideramos importante discutirmos como se processa 

essa relação argumentativa. Para tal, começamos nosso percurso, tentando 

compreender como os estudos sobre os discursos argumentativos surgiram na 

história da humanidade. E, nos deparamos com a Retórica que, para muitos pode 

parecer como algo ultrapassado, que não contempla mais as necessidades da 

modernidade; no entanto, a compreensão da sua história nos leva a perceber que 

existem muitos rastros dos estudos da Retórica nas teorias contemporâneas, na vida 

moderna.  

Porém, no intuito de entender de que forma a Retórica, como área do 

conhecimento, se consolida na história, precisamos nos reportar a uma época em 

que os indivíduos buscavam resolver seus conflitos na base da autoridade, de acordo 

com Mosca (2004) as questões não eram discutidas, mas decididas por aqueles que 

tinham mais poder na sociedade, sendo deixado em segundo plano o caráter 

persuasivo da linguagem.  
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No entanto, mudanças acontecem e surgiu a necessidade de que os conflitos 

fossem discutidos diante de um público, a fim de que o povo pudesse compreender e 

opinar acerca das questões, buscando analisar a temática e tomar posição. Assim, 

num determinado momento da história, em algumas nações, a força física, como 

base para a tomada de decisões, foi substituída pela força simbólica.  A linguagem 

ganha um novo patamar e assume a condição de poder ser utilizada para a obtenção 

da adesão do outro acerca dos conflitos, conforme nos esclarece Mosca (2004, 

p.11), ao afirmar que à “força física dever-se-ia, portanto, substituir-se a força 

simbólica: somente aquele que detivesse o domínio sobre os signos, obteria a 

adesão da coletividade [...]”. Percebemos a soberania dada ao uso da linguagem e, 

por conseguinte, ao discurso. 

Assim, não cabe mais ignorar a existência da Retórica na modernidade, 

principalmente, porque esse objeto de estudo continua sendo foco de interesse de 

muitos estudiosos. Embora não estejamos defendendo aqui que a Retórica Clássica 

seja recuperada na íntegra, precisamos compreender seu surgimento para podermos 

nos dirigir a ela sem abandonar sua história, que de certa forma nos encaminha para 

novas posturas e tomadas de atitudes acadêmicas. 

Segundo Aristóteles (2005, p. 96), entende-se por retórica “a capacidade de 

descobrir o que é adequado a cada caso com o fim de persuadir. [...] Mas a retórica 

parece ter, por assim dizer, a faculdade de descobrir os meios de persuasão sobre 

qualquer questão dada.”. Considerando que os discursos intermedeiam as relações 

humanas e que, de certa forma, o orador está sempre tentando convencer o seu 

interlocutor, então somos levados a afirmar que a argumentação é inerente a essas 

construções discursivas.  

Maneli (2004, p. 13) afirma que “a argumentação é um processo ao mesmo 

tempo prático e intelectual”. Isso envolve as questões ligadas ao cotidiano, às 

práticas sociais, ao mesmo tempo em que exige reflexão por parte do orador, haja 

vista a necessidade de organizar o discurso, para que possa atingir os objetivos 

previstos. 

Percebemos que nas relações sociais, expressamos opiniões, convicções, 

pensamentos, numa relação recíproca em que os indivíduos utilizam os discursos 

para atuar sobre o outro de diversas formas. Segundo Mosca (2004, p. 17), 

 
 



     55 

 

 

 

a argumentatividade está presente em toda e qualquer atividade 
discursiva, tem-se também como básico o fato de que argumentar 
significa considerar o outro como capaz de reagir e interagir diante 
das propostas e teses que lhe são apresentadas.  
 

 A argumentação é essencial aos estudos que envolvem os discursos pelo fato 

de que são proferidos por alguém, que se posiciona acerca de uma temática e se 

dirige ao outro do ato comunicativo, levando-o a concordar ou discordar do dito por 

meio de textos, os quais são de caráter argumentativo.  

 Para o sucesso da argumentação, é necessário que os envolvidos no 

processo estejam dispostos a dar atenção ao que será dito, a fim de que seja dado o 

ponto de partida para que se estabeleça o necessário acordo entre as partes 

envolvidas no processo argumentativo. 

 

2.2.1 Acordo inicial e premissas  

 

 Reiterando o que vimos afirmando ao longo desse trabalho, os discursos se 

constituem argumentativamente de modo que visam a agir sobre o interlocutor 

levando ao convencimento ou à persuasão das teses defendidas. Alguns elementos 

contribuem para que esses discursos possam de fato cumprir a função do agir sobre 

o auditório, dentre elas, o acordo prévio, inicial. 

Esse acordo se configura como uma predisposição inicial do auditório de dar 

atenção aos discursos do orador, para que, de fato, ocorra a argumentação. No 

entanto, se o acordo entre orador e auditório não se estabelecer, o auditório poderá 

rejeitar o discurso, comprometendo o propósito argumentativo a que ele, orador, se 

propõe, impedindo-o de continuar defendendo as suas ideias.  

Para Perelman e Tyteca (2005, p. 50),  

 
 

provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que se 
apresentam a seu assentimento: uma argumentação eficaz é a que 
consegue aumentar essa intensidade de adesão de forma que se 
desencadeie nos ouvintes a ação pretendida (ação positiva ou 
abstenção) ou, pelo menos, crie neles uma disposição para a ação, 
que se manifestará no momento oportuno. 
 

Ao aceitar inicialmente o raciocínio do orador, isto é, quando o orador 

consegue contar com a adesão dos ouvintes às suas considerações iniciais, ele 

percebe que o auditório está propenso a ouvi-lo, podendo dar continuidade ao 
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processo argumentativo a que se propôs. Essas questões acontecem de modo 

interligado, essas relações não se estabelecem de maneira separada do todo da 

argumentação; utilizamos essa separação aqui apenas com o intuito de tornar mais 

didático os esclarecimentos a que nos propomos. 

 Partindo das premissas que fundamentam o raciocínio na argumentação, 

ressaltamos que “partir do que é conhecido de seu auditório é a única ou, em todo 

caso, a melhor maneira de captar sua atenção” (IDE, 2000, p. 4); cabe ao orador 

tomar consciência de que a argumentação objetiva atingir o interlocutor. As 

premissas servem para suscitar o interesse do auditório em conhecer o que o orador 

tem a dizer, com vistas a compreender as teses defendidas por este, de modo que 

seja possível ao auditório tomar uma atitude responsiva perante os dizeres do 

orador. 

Perelman e Tyteca (2005, p. 74) se referem às premissas iniciais como 

“objetos do acordo que podem servir de premissas” e definem os acordos em duas 

categorias, uma relativa ao real, que comportaria fatos, verdades e as presunções e 

outra relativa ao preferível, que conteria os valores, as hierarquias e os lugares do 

preferível.  

 Os referidos autores discutem o que entendem por fatos e verdades, 

ressaltando que “essas relações caracterizam concepções de auditórios diferentes” 

e que o auditório influencia diretamente nas escolhas a que o orador se propõe 

como acordo inicial. De modo que o orador necessita motivar o auditório a concordar 

com sua tese inicial e construir em seus discursos os argumentos que possam levá-

lo ao convencimento. 

As premissas servem de preparação para as discussões que serão 

posteriormente realizadas, embora saibamos que o acordo inicial possa ser 

modificado no decorrer do processo argumentativo. Nada nos garante que a 

aceitação inicial por parte do auditório permaneça inalterada, uma vez que as 

relações estabelecidas não são estanques ou fixas, são os resultados da interação 

verbal entre os interlocutores. 

 

2.2.2 Orador, auditório 
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 Partindo da compreensão de que cabe ao orador a responsabilidade de 

estabelecer o contato inicial com o auditório e que essa relação se dá por meio da 

linguagem, mais especificamente, por meio do diálogo. Faz necessário compreender 

“o conjunto de condições” favoráveis à argumentação, o que demonstra a relevância 

do acordo inicial para o desempenho satisfatório do que defende o orador.  

No entanto, “para que uma argumentação se desenvolva, é preciso, de fato, 

que aqueles a quem ela se destina lhe prestem alguma atenção” (PERELMAN, 

TYTECA, 2005, p. 20). Não basta apenas firmar um acordo inicial com o auditório, é 

preciso que o orador apresente condições, tenha autoridade ao tomar a palavra e 

possa assumir os dizeres a que se propõe. 

Como podemos, então, definir o auditório? Para Perelman e Tyteca (2006, p. 

22), auditório é “o conjunto daqueles que o orador quer influenciar com sua 

argumentação”. Todos aqueles que, de alguma forma, podem ser alvo de persuasão 

do orador poderão ser considerados seu auditório. É fundamental ao orador 

conhecer aqueles a quem se propõe persuadir. O orador precisa se adaptar ao seu 

auditório na medida em que este exerce uma função no comportamento do orador, 

cabendo-lhe determinar ou influenciar o modo como o orador se propõe convencê-lo 

e/ ou persuadi-lo. 

O auditório determina os processos argumentativos que o orador pretende 

utilizar em seus discursos, embora isso não aconteça de forma totalmente 

consciente, mas na necessidade que o orador tem de perceber-se parte do discurso, 

de adaptar-se ao interlocutor e às condições de produção do discurso. 

É na relação dialógica que os participantes tomam posições diversificadas em 

cada situação de comunicação, e conseguem estabelecer uma relação de interação, 

conforme nos evidenciam Perelman e Tyteca (2005, p.43), quando afirmam que “os 

participantes tendem, pura e simplesmente, a persuadir seu auditório com o intuito 

de determinar uma ação imediata ou futura. É nesse plano prático que se 

desenvolve a maioria dos nossos diálogos diários”.  

Nessa dimensão em que está envolvido o orador é que ele busca agir sobre o 

auditório, utilizando para isto do caráter dialógico da linguagem; é nesse contexto 

que acontecem os processos argumentativos. É no espaço de discussão com 

outrem que conseguimos, ou pelo menos tentamos esclarecer os nossos 
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posicionamentos, que podem, por sua vez, convencer ou não o nosso interlocutor. 

Mas que de alguma maneira visa sempre a atingi-lo. 

O contato com o auditório não deve permanecer apenas e unicamente no 

contato prévio, pois é essencial a todo o processo da argumentação. Esse processo 

de interação entre orador e auditório contribui para que ambos possam se 

posicionar, complementar, esclarecer os discursos, de modo a que aconteça o 

encaminhamento dos dizeres e os sentidos possam ser construídos. Em outras 

palavras, orador e auditório compartilham suas ideias, podendo um influenciar o 

outro.  

Para Perelman e Tyteca (2005, p. 34), 

  
 

[...] Encontramos três espécies de auditório, considerados 
privilegiados a esse respeito, tanto na prática corrente como no 
pensamento filosófico. O primeiro, constituído pela humanidade 
inteira, ou pelo menos por todos os homens adultos e normais, que 
chamaremos auditório universal; o segundo formado, no diálogo, 
unicamente pelo interlocutor a quem se dirige; o terceiro, enfim, 
constituído pelo próprio sujeito, quando ele delibera ou figura as 
razões de seus atos. 
 

Os autores certificam que temos um auditório universal e um auditório 

particular. O que caracteriza o auditório particular é a possibilidade que temos de ter 

certo domínio sobre ele, podendo identificar-lhe as reações e, em alguns casos, 

analisá-los. Nesse sentido, os autores da Nova Retórica destacam a necessidade 

que temos, como oradores, de não nos dirigirmos apenas a um auditório particular, 

sob pena de parecer ridículo pelo fato de que “o fundo e a forma de certos 

argumentos, apropriados a certas circunstâncias, podem parecer ridículos noutras.” 

(PERELMAN, TYTECA, 2005, p. 28). Nesse caso, o auditório universal, ao contrário 

do particular, se fundamenta na ideia de controle, já que os dizeres tomam outras 

conotações e caminhos diversos e desconhecidos, pois o orador não tem controle 

sobre o auditório. 

De acordo com Perelman e Tyteca (2005, p. 35), 

  
 

uma argumentação dirigida a um auditório universal deve convencer 
o leitor do caráter coercivo das razões fornecidas, de sua evidência, 
de sua validade intemporal e absoluta, independente das 
contingências locais ou históricas. 
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Os sentidos de auditório para Perelman e Tyteca (2005, p. 37) nos despertam 

para outro elemento importante: “o auditório universal é constituído por cada qual a 

partir do que sabe de seus semelhantes, de modo a transcender as poucas 

oposições de que tem consciência.”; a concepção de auditório universal é muito 

variável e, diríamos ainda, muito ampla, portanto, o auditório universal muda de 

acordo com o entendimento que se tem dele.  

 

2.2.3 Técnicas argumentativas 

  

 A construção do discurso se dá pelas escolhas argumentativas que o orador 

lança mão com vistas a agir sobre o auditório e levá-lo à aceitação de suas teses. 

Faz-se necessário aqui compreender de que forma essas questões argumentativas 

podem se apresentar nos discursos, uma vez que assumem o papel de articular as 

ideias defendidas pelo orador. Mesmo sabendo que todos os elementos da 

argumentação estão interligados, e que por essa razão formam um emaranhado 

discursivo, as técnicas argumentativas serão abordadas separadamente como forma 

de tornar mais didática as discussões.  

Para conseguir compreender o percurso argumentativo traçado pelo orador é 

necessário que o analista interprete as palavras expressas no discurso, buscando 

complementar as lacunas encontradas e observando o conjunto dos argumentos 

que se interligam, proporcionando a construção de sentidos dos discursos. Esses 

argumentos servem de apoio à defesa das teses defendidas pelo orador e se 

dirigem a diversos auditórios.  

De acordo com Perelman e Tyteca (2005, p. 215) as técnicas, definidas como 

esquemas, se caracterizam por processos de ligação e por processo de dissociação, 

três delas por ligação e apenas uma por dissociação. O processo de ligação 

aproxima elementos distintos e o processo de dissociação propõe a ruptura dos 

elementos . Assim, os esquemas ou técnicas argumentativas são assim entendidos: 

(1) os argumentos quase-lógicos, (2) argumentos baseados na estrutura do real, (3) 

os que visam fundar a estrutura do real, e (4) os argumentos por dissociação das 

noções que não apresenta subdivisões.  

 

2.2.3.1 Os argumentos quase-lógicos 
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O caráter persuasivo dos discursos implica o orador estabelecer uma relação 

de harmonia com o auditório, mas também de utilizar em seus discursos as técnicas 

argumentativas que servem para justificar suas teses.  

Comecemos por entender como funcionam os argumentos quase-lógicos, que 

são definidos como aqueles que se aproximam das regras lógicas. Apropriamo-nos 

de Reboul (1988, p. 168) para quem, 

 
 

Na realidade, cada um dos argumentos quase lógicos é aparentado 
com um princípio lógico, como a identidade ou a transitividade; e 
assim como eles, são a priori, no sentido de que não fazem apelo à 
experiência. Mas, ao contrário dos princípios lógicos da 
demonstração, podem ser refutados demonstrando-se que não são 
puramente lógicos. 
 

De acordo com o referido autor, os argumentos quase-lógicos são 

argumentos mais ligados à aproximação da formalidade, podem ser comparados ao 

raciocínio formal, raciocínio lógico dos argumentos, embora possam, ainda, ser 

refutados e não se apresentarem tão lógicos como parecem à primeira vista. Em 

outras palavras, “ora o orador designará os raciocínios formais aos quais se refere 

prevalecendo-se do prestígio do pensamento lógico, ora estes constituirão apenas 

uma trama subjacente” (PERELMAN, TYTECA, 2005, p. 220).  

 Os argumentos quase-lógicos apresentam certa relevância com relação ao 

aspecto racional, ou seja, mostram semelhanças com as questões lógicas do 

pensamento que têm como base as normas quase-lógicas que se baseiam nos 

raciocínios formais, possuindo uma organização semelhante às demonstrações 

científicas, mas utilizam em sua representação a linguagem natural e, por essa 

razão, estão sujeitos a diferentes tipos de interpretações. Como o próprio nome diz, 

parecem lógicos, no entanto são passíveis de interpretação, se configurando em 

argumentos não tão lógicos.  Dentre os argumentos quase-lógicos, de acordo com 

Souza (2003, p. 67) encontramos os argumentos: 

 

a) de contradição, de incompatibilidade e do ridículo 

 

A compatibilidade dos argumentos nos remete à ideia de que duas teses 

serão compatíveis se ao se dividirem não permitirem relações conflituosas entre 
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elas. E serão incompatíveis, por sua vez, se os enunciados, proferidos por um grupo 

de pessoas em momentos distintos, forem analisados sob as mesmas condições, ou 

utilizados em dois momentos de enunciação diferentes sob uma só linha de 

interpretação.  

Ainda de acordo com Souza (2003, p. 67), “a autofagia, a retorsão e o ridículo 

são subtipos do argumento por contradição e incompatibilidade.” O argumento por 

retorsão aquele que se caracteriza no “uso mais célebre da autofagia” (PERELMAN, 

TYTECA, 2005, p. 231), isto é, um argumento que se propõe a mostrar que o dito, 

para transgredir uma regra, poderá ser incompatível com a norma que o sustenta e 

coloca, dessa forma, a autofagia em evidência. O argumento por retorsão serve para 

mostrar ao adversário que o argumento utilizado por ele serve contra ele mesmo. 

E, por fim, o argumento por ridículo que, segundo Perelman, Tyteca (2005, p. 

233) demonstra que “uma afirmação é ridícula quando entra em conflito, sem 

justificação, com uma opinião aceita”. Em outras palavras, se alguém mudar de 

opinião acerca de algo e não conseguir justificar as mudanças, será considerado 

ridículo. 

Para conseguir resolver o caso de incompatibilidade, ainda segundo Souza 

(2003, p. 67), devemos utilizar os argumentos por dissociação das noções, e não 

das ligações. 

 

b) argumentos por identidade, definição, analiticidade e tautologia 

 

Acerca da identidade e definição, nos remeteremos a Perelman e Tyteca 

(2004, p. 238), para quem “uma das técnicas essenciais da argumentação é a 

identificação de diversos elementos que são o objeto do discurso”. A definição se 

institui como o procedimento mais característico de identificação e consiste em 

argumentar, uma vez que é necessária uma escolha, esse argumento se constitui 

em uma tomada de atitude que o orador tem que fazer, demarcando a posição do 

orador, sendo, dessa forma, expressão de uma identidade.  

Apropriamo-nos de Souza (2003, p. 68), quando afirma que a técnica de 

argumentação por definição inclui, em seu quadro, a analiticidade, uma vez que as 

análises podem ter um direcionamento que tende a convencer o interlocutor. Outro 



     62 

 

 

 

tipo de definição é a tautologia, que se caracteriza pela repetição de termos, embora 

os significados sejam diferentes. 

 

c) a regra de justiça e reciprocidade 

 

Tomamos emprestado das leis pertencentes ao direito a noção de regra de 

justiça, uma vez que significa agir de uma mesma maneira com dois seres ou duas 

situações de forma diferentes, mas que apresentam as mesmas características, 

implica aplicar uma regra a seres semelhantes ou a situações idênticas pertencentes 

a uma mesma categoria. Neste caso, o que vale para um vale para todos se 

pertencerem à mesma situação. De acordo com Perelman e Tyteca (2005, p. 248), 

“a regra de justiça reconhece o valor argumentativo daquilo a que um de nós 

chamou justiça formal,” em que os seres devem ter o mesmo tratamento.  

Para Souza (2003, p, 69), “numa relação direta com a regra da justiça, temos 

o argumento da reciprocidade, para o qual, em situações consideradas simétricas, o 

orador pode recorrer ao princípio da reciprocidade [...]”, uma vez que esse 

argumento tem como propósito, ao se deparar com duas situações semelhantes, 

utilizar a mesma regra para as duas, sendo a simetria uma noção valiosa para essa 

técnica argumentativa. 

 

d) argumentos de transitividade, de inclusão e de divisão 

 

O argumento de transitividade se aproxima da noção de transitar entre as 

ideias, passar de uma conceito/opinião a outra. Assim, de acordo com Souza (2003, 

p.70), “O argumento de transitividade dá-se através de um processo em que uma 

ideia ou noção transita, ou seja, passa de um termo a outro(s), de uma situação a 

outra(s). Os argumentos de inclusão, da parte no todo, são considerados argumento 

quase-lógico pelas características de quantidade que se evidencia, o que vale para o 

todo, serve para as partes, o todo tem maior valia que suas partes. Já o argumento 

da divisão do todo em suas partes se apresenta como a concepção de que o todo é 

resultado da soma de suas partes. Em outras palavras, o que não faz parte de 

nenhuma das partes não faz parte do todo ou o vice e versa. 
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e) os argumentos de comparação: os pesos, as medidas e as probabilidades 

 

Nos argumentos por comparação surge a ideia de que estamos de certa 

forma medindo dois elementos, normalmente se caracterizam “pelo fato de que a 

ideia de medição estar subjacente nesses enunciados [...]” (SOUZA, 2003, p. 71), 

embora essas características de medição estejam implícitas. Por extensão, os 

argumentos de peso e medidas que não se referem a pesos e medidas relacionados 

à quantidade efetivamente, mas “no efeito persuasivo que a comparação pode 

provocar [...]”. (SOUZA, 2003, p. 71). Outro argumento de comparação é o 

argumento pelo sacrifício que mede, por sua vez, o valor que atribuímos a alguma 

coisa pelo tamanho do sacrifício que fazemos. Nesse sentido, Perelman (1999, p. 

94) afirma “a comparação resulta de um sacrifício: este mede o valor atribuído ao 

que se quer obter ou preservar. Donde a importância dos mártires como garantes da 

fé”. 

 

2.2.3.2 Os argumentos baseados na estrutura do real 

 

São aqueles que se baseiam em situações reais vividas dentro da sociedade. 

Esses argumentos, ao contrário dos primeiros, não se baseiam na lógica, mas na 

experiência, nas ligações existentes entre as coisas do mundo real. Passa daquilo 

que é aceito ao que se quer fazer admitir. Tais ligações podem ser por sucessão, 

por coexistência e por relações simbólicas.  

Concebemos esses argumentos como aqueles que se fincam nas situações 

mais reais do cotidiano, que buscam sua fundamentação nas experiências 

existentes na sociedade, embora a preocupação aqui não seja com a “descrição 

objetiva do real, mas com a maneira pela qual se apresentam opiniões a ele 

concernentes; podendo estas, aliás, ser tratadas, quer como fatos, quer como 

verdades, que como presunções” (PERELMAN, TYTECA, 2005, p. 298) 

 

a) Ligações de sucessão 

 

Nesse tipo de ligação, as relações que se estabelecem são de “causas, 

explicações ou justificativas” (SOUZA, 2003, p. 72), os argumentos são construídos 
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em torno da causa/efeito/consequência/finalidade. O vínculo causal visa por meio de 

um evento do cotidiano ampliar ou reduzir as crenças em algo que explicaria suas 

causas ou efeitos. De acordo com Souza (2003, p. 72), Perelman e Tyteca destacam 

alguns argumentos que apresentam essas ligações: o argumento pragmático, que, 

para os autores (2005, p. 303), são argumentos que “permite apreciar um ato ou um 

acontecimento consoante com suas consequências favoráveis ou desfavoráveis.”.  

 
 

[...] conforme se conceba a sucessão causal, sob  o aspecto da 
relação “fato-consequência” ou “meio-fim”, a ênfase será dada ora ao 
primeiro, ora ao segundo dos dois termos, se se quer minimizar um 
efeito basta apresentá-lo como consequência, se se quer aumentar-
lhe a importância, cumpre apresentá-lo como um fim. [...] 
 

O argumento pragmático consiste em analisar um fato por meio das suas 

consequências. Já o argumento pelo desperdício refere-se, por exemplo, ao 

argumento que justifica a continuidade de uma obra, mesmo que ela não venha a 

dar lucros, mas pelo ato de já iniciada convém que se vá até o final. O argumento de 

direção nos alerta: “se você ceder desta vez, um pouco mais da próxima, e sabe 

Deus aonde você vai parar” (PERELMAN, TYTECA, 2005, p. 321). Outro argumento 

de ligação é o de superação, esse argumento consiste em ir sempre mais além, 

representa um crescimento constante. 

 

b) As ligações de coexistência 

 

Esses argumentos têm como finalidade unir dois elementos pertencentes a 

realidades diferentes, realidades essas que podem estar relacionadas ao 

ato/pessoa, tudo o que se afirma de uma pessoa pode ser justificado por meio das 

suas ações. O argumento de prestígio que pode causar o desejo das outras pessoas 

de querer ser igual. O argumento de autoridade “utiliza ato ou juízos de uma pessoa 

ou de um grupo de pessoas como meio de prova a favor de uma tese” (PERELMAN, 

TYTECA, 2005, p.348). E, por fim, há as técnicas de ruptura e de travagem, que de 

acordo com Souza (2003, p. 74)  

 
 

É a partir dessa técnica de travagem que, muitas vezes, o valor do 
ato da pessoa é relegado a um plano secundário, em função dos 
preconceitos que temos sobre ela; é uma travagem aplicada, para 
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que não mudemos a opinião formada sobre a pessoa, os conceitos 
pré-concebidos, para que o valor de seu ato, de seu discurso, seja 
visto a partir dos preconceitos que já temos sobre ela. [...] 
 

 Essa técnica procura abreviar o alcance de um ato e, consequentemente, a 

influência sobre a imagem da pessoa. O auditório não denota aceitação das teses 

defendidas pelo orador, uma vez que ele já tem uma opinião pré-concebida desse 

orador. O julgamento já pré-estabelecido do orador, impede que o auditório adira às 

teses apresentadas nos discursos. Dessa maneira, não acontecerá o 

convencimento, já que o auditório não consegue aceitar os argumentos do orador. 

 

2.2.3.3 As ligações que fundamentam a estrutura do real 

 

Essa técnica se constitui nas relações que nos é possível estabelecer com os 

exemplos a que temos acesso, com vistas à generalização, ou seja, por meio de um 

caso particular nos é possível construir uma regra para o todo. Em outras palavras, 

são argumentos que, por meio de uma situação conhecida, permite que se 

estabeleça um modelo, uma regra geral. Perelman e Tyteca (2006, p. 402) afirmam 

que o “em qualquer área que se desenvolva a argumentação, o exemplo invocado 

deverá, para ser tomado como tal, usufruir estatuto de fato, pelo menos 

provisoriamente”, logo, o orador deve ter cautela na utilização do argumento, para 

não permitir que o auditório duvide do exemplo que ele está destacando em sua fala, 

pois esta sensação de dúvida pode levar ao enfraquecimento da adesão à tese 

defendida nos discursos do orador. 

Esses argumentos se apresentam da seguinte forma: o fundamento pelo caso 

particular (exemplo, ilustração, modelo e anti-modelo) e o raciocínio por analogia. De 

acordo com Perelman e Tyteca (2005, p. 399), o recurso ao caso particular “pode 

desempenhar papeis muito variados: como exemplo, permitirá uma generalização; 

como ilustração, esteará uma regularidade já conhecida; como modelo incentivará a 

imitação.”. O argumento pelo exemplo parte do pressuposto de que existem 

regularidades, em que os exemplos poderão ser concretizados, ou seja, serve para 

fundar uma regra; os argumentos por ilustração partem de uma regra já admitida e 

devem ser ilustrados, remetendo o auditório à visualização da tese defendida. E, por 

fim, o argumento pelo modelo se caracteriza em uma ação que pode ser imitada, 

embora esta imitação esteja relacionada à ideia de admiração, ou seja, só se imita o 
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que se admira. Já o argumento por analogia busca estabelecer relações entre um 

elemento mais abstrato e um elemento mais concreto de modo que seja possível 

fundar o valor respectivo dos termos. 

 

2.2.3.4 A dissociação das noções 

 

E, por fim, os argumentos por dissociação das noções que se contrapõem às 

técnicas até agora apresentadas, surgem sob a ideia de interrupção, de recusa a 

existência da ligação. Para Perelman e Tyteca (2005, p. 469), “A dissociação, como 

a concebemos, consiste num remanejamento mais profundo, sempre provocado 

pelo desejo de remover uma incompatibilidade, nascida do cotejo de uma tese com 

outras, trate-se de normas, de fatos ou de verdades.” Não se busca mais a relação 

de coexistência, mas agora de ruptura, trata-se, provavelmente, de modificar as 

estruturas dos argumentos para que seja possível remover uma incompatibilidade, 

podendo fazer uso da dissociação das noções em pares. 

Para Perelman e Tyteca (2005, p. 472), como forma de esclarecer o que eles 

revelam acerca da dissociação das noções, buscam explicar que o “protótipo de 

toda dissociação de nocional” acontece no par aparência/realidade. Esse protótipo a 

que Perelman e Tyteca se referem diz respeito ao real e que não pode apresentar 

simultaneamente duas características contraditórias, se fazendo necessária a 

dissociação. Assim, enquanto a aparência pode se opor, o real se configura como 

elemento que se propõe dissociar entre as aparências enganosas das aparências 

que refletem o real.  

Segundo Souza (2003, p. 79), por meio do par aparência/realidade, diversos 

outros pares filosóficos surgiram: 

  
 

[...] mundo material/mundo das ideias, conhecimento 
sensível/conhecimento racional, corpo/alma, opinião/ciência, 
devir/imutabilidade, pluralidade/unicidade e humano/divino. Nos 
pares do senso comum, vemos meio/fim, consequência/fato ou 
princípio, ato/pessoa, acidente/essência, ocasião/causa, 
relativo/absoluto, subjetivo/objetivo, multiplicidade/unicidade, 
normal/norma, individual/universal, particular/geral, 
linguagem/pensamento e letra/espírito. 
 



     67 

 

 

 

 Os pares hierarquizados são argumentos que ocupam posições contrárias na 

tentativa de evitar incompatibilização. Em outras palavras, a todo argumento há um 

argumento de oposição, que se observa por uma dissociação de noções. 

Todas as técnicas mencionadas nesse trabalho e outras que não foram 

citadas funcionam como estratégias utilizadas pelo falante/escritor para convencer 

seu interlocutor. Nisso, concluímos que a intencionalidade de um discurso nem 

sempre está condicionada à vontade própria do falante/escritor. Segundo Perelman 

e Tyteca (2005), a ação desse orador só é mais ou menos consciente, não há uma 

total liberdade, devido ao caráter dialético e dialógico da linguagem.  

Ao se posicionar perante o auditório, o orador defende as teses, utilizando 

argumentos que possam levar o interlocutor à crença do que está sendo enunciado. 

Cabe ao orador a busca pelos argumentos adequados ao processo de interação em 

que está inserido. De acordo com Souza (2008, p. 48), estes argumentos podem 

ainda centrar-se no orador, no seu caráter (ethos), nas paixões do auditório (pathos) 

e no próprio discurso (logos). Os elementos da argumentação estão interligados, 

não sendo possível concebê-los separados um dos outros.  

 

2.2.4 Elementos do sistema retórico (ethos, pathos e logos)  

 

 Tomando por base as discussões acerca da importância da argumentação 

nesse trabalho, passemos agora a discutir os elementos da retórica que, de acordo 

com Aristóteles, tem como função proporcionar ao orador a criação dos argumentos, 

que são de três tipos: ethos, pathos e logos. De acordo com Souza (2003, p. 48), “o 

ethos (centrado no orador, no seu caráter, na sua ética); o pathos (representa o 

auditório, as suas paixões, as suas seduções) e o logos (mais racional, é o discurso, 

com seus argumentos, que pode ser literário, religioso, jornalístico, etc.)”. Por essa 

razão, quando a argumentação estiver centrada na lógica, nos argumentos, a 

pretensão é levar o interlocutor ao convencimento das teses; quando estiver 

centrada no auditório, no pathos, a intenção, de acordo com Souza (2003), é 

persuadir e manipular e quando estiver centrada na figura do orador, ou seja, no 

ethos, pode ou não ser manipulativo. O que nos direciona a concluir, que mesmo 

havendo características específicas é a inter-relação entre os elementos retóricos 

que a argumentação se constrói. Em outras palavras, ethos, pathos e logos, 

respectivamente, se inter-relacionam em função de buscar interagir com o outro de 



     68 

 

 

 

modo que possa conduzi-lo ao convencimento ou persuasão. As relações 

constitutivas se instauram entre as posições do orador (ethos) e as paixões do 

auditório (pathos), haja vista dialogarem entre si. Segundo Meyer (2007, p. 48),  

 
 

Observemos que o desenvolvimento do edifício retórico, da 
introdução à conclusão, recobre três grandes momentos: o ethos se 
apresenta ao auditório e visa captar sua atenção a respeito de uma 
questão, em seguida ele expõe o logos próprio dessa questão, 
eventualmente apresentando o pró e o contra. E o orador conclui 
pelo pathos, pois dessa vez se trata de atuar no coração e no corpo 
do auditório, se possível agindo sobre suas paixões, em todo caso 
sobre seus sentimentos, e mesmo sobre suas emoções. (grifos do 
autor) 
 

 Com base no autor, no processo argumentativo, estes três elementos estão 

imbricados, ou seja, não se concebe um separado dos demais. Isto se dá, 

principalmente, porque, como já ressaltamos, o orador atua com vistas a atingir seu 

auditório e ele busca responder as questões surgidas por este, ou seja, o auditório 

(pathos) motiva, encaminha, direciona o comportamento do orador (ethos), e ambos 

se utilizam das teses, ideias, argumentos (logos), para se posicionarem e 

defenderem suas crenças. 

 Entendemos que no ato de argumentar nos deparamos com a tese de que o 

orador defende e que expressa pelo discurso a imagem que este tem do seu 

auditório (pathos), assim como a própria imagem de si (ethos) que intenta construir 

perante seus interlocutores, com o objetivo de fazer com que o auditório adira a suas 

teses e possa se convencer do que está sendo defendido pelo orador. 

 Assim, concluído nossas ideias, o ethos remete a construção da imagem que 

o orador revela de si em seus discursos. Essa construção não se dá de forma 

totalmente consciente, embora entendamos que o orador deve se adequar ao 

auditório e poderá assumir diferentes formas de comportamento. Em outras 

palavras, o orador tende a se ajustar aos desejos, percebidos por ele, do auditório 

por meio das teses. O pathos se apresenta no objeto de desejo do orador, em que 

se torna o foco principal dos discursos do orador, uma vez que este tem como meta 

atingi-lo de forma que possa convencer ou persuadir. E, por fim, o logos que é o 

próprio discurso, cujas marcas do orador, as teses e os argumentos estão presentes 

e que possibilitam revelar a imagem do orador. 
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 Como o foco do nosso trabalho é investigar o ethos revelado pelos 

professores que ministram as disciplinas voltadas às metodologias de ensino, 

consideramos relevante abordarmos essas discussões mais gerais, com vistas a 

demonstrar o percurso trilhado pelos teóricos, embora necessitemos discutir com 

mais clareza a noção de ethos que servirá de base para as nossas análises. 

 

2.3 Ethos discursivo  

 

Falar do orador é nos remeter a uma ideia já posta de que o orador, ao tomar 

a palavra e defender suas teses na tentativa de convencer o auditório a quem se 

dirige, revela em seu discurso uma imagem de si mesmo. Compreendemos que esta 

imagem, denominada a partir de então ethos, não se trata de uma categoria fácil de 

perceber, logo o analista necessita debruçar-se sobre os discursos para poder 

identificá-las. 

Estamos falando de um ethos discursivo, revelado por meio dos dizeres do 

orador e no caso dessa pesquisa em particular, identificar o ethos que os docentes 

revelam, uma vez que compreendemos o ethos como um importante aspecto para 

entendermos a identidade dos professores.  

 

2.3.1 Noções de ethos 

 

 A noção de ethos pode parecer em um primeiro momento como algo fácil de 

ser identificado nos discursos, no entanto, de acordo com Maingueneau (2008, p. 

12), “Um dos maiores obstáculos com que nos deparamos quando queremos 

trabalhar com a noção de ethos é o fato de ela ser muito intuitiva”, embora o referido 

autor tenha ainda definido essa categoria como algo simples e que se constitui sob a 

dimensão enunciativa. O ethos demonstra o nível de autoridade e de competência 

do orador, sendo uma forte ferramenta de persuasão, já que poderá ser um indício 

de boa impressão por parte de quem fala.  

Segundo Meyer (2007, p. 35) 

 
 

o ethos é um domínio, um nível, uma estrutura – em resumo uma 
dimensão -, mas isso não se limita aquele que fala pessoalmente a 
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um auditório, nem mesmo a um autor que se esconde atrás de um 
texto e cuja “presença”, por esse motivo, afinal, pouco importa.  
 

Nessa perspectiva, o ethos não se refere a alguém que se apresenta em 

público, mas a quem o auditório se identifica, ou seja, não podemos atribuir à 

pessoa física a noção do ethos, mas ao sujeito do discurso. Ele se refere às 

características que os oradores demonstram por meio de sua maneira de dizer, e 

pelos próprios dizeres, embora não explicitem essas características em seus 

discursos. Assim, concordamos com Maingueneau (2001, p. 138) ao afirmar que: 

 
 

o que o orador pretende ser, dá a entender e mostra: não diz que é 
simples e honesto, mostra-o através de sua maneira de se exprimir. 
O etos está, dessa maneira, vinculado ao exercício da palavra, ao 
papel que corresponde a seu discurso, e não ao indivíduo “real”, 
apreendido independentemente de seu desempenho oratório: é 
portanto o sujeito de enunciação. 
 

 O ethos revelado nos discursos não faz parte de uma ação totalmente 

consciente por parte do orador, entendermos que o orador não o enuncia, mas o 

demonstra por meio das marcas expressas no discurso. Podemos inferir que essa 

noção pode ser percebida de modo intuitivo e que se institui como uma dificuldade 

de compreensão, já que não é um conceito prático, que se apresente explicitamente 

no discurso, mas exige que seja interpretado. Cabe ao analista debruçar-se sobre o 

corpus e investigar qual ethos é revelado pelo orador nos dizeres proferidos. 

 Convém salientarmos que não se trata de afirmação acerca de sua própria 

pessoa, mas de afirmações que imprimem no auditório a possibilidade de 

construção da imagem de quem fala. Embora seja importante destacarmos que o 

sentido do ethos não é fixo, por essa razão defendemos que o orador se comporta 

discursivamente de acordo com o auditório a quem se dirige. O ethos se institui em 

um processo interativo que tem como objetivo influenciar o outro. 

 Em outras palavras, “o ethos decorre da imagem do orador construída pelo 

auditório e veiculada pelos textos proferidos por esse mesmo orador” (DISCINI, 

2008, p. 36). Assim, de acordo com Discini trata-se de um “efeito de sentido”. 

Estamos falando das ocorrências de cada contexto enunciativo em que o orador 

profere seus discursos e que mostra-se por meio de atitudes discursivas uma 

maneira de ser, e essa por sua vez está submetida ao auditório a quem o orador se 

dirige. 
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 A noção de ethos faz parte da retórica antiga e, por essa razão, achamos 

conveniente traçarmos um percurso com vista a compreender a evolução dessa 

nossa categoria de análise.  

 

2.3.2 Ethos aristotélico 

 

 Para recuperarmos a noção de ethos discutida nessa pesquisa, convém 

destacar que o termo ethos advém da Retórica, conforme anunciam Perelman e 

Tyteca (2005).  Acreditamos ser necessário conhecer o percurso inicial dos estudos 

sobre o ethos, uma vez que esse não é um termo novo, e faz parte de diversas 

pesquisas que se voltam às análises dos discursos, na busca da compreensão deste 

sujeito que se constitui no e pelo discurso. 

Entendemos a Retórica como um conhecimento que dialoga com tantos 

outros e que se constrói como temática extremamente relevante no processo 

democrático, por ser necessária ao cidadão, quando precisa defender seus 

posicionamentos e persuadir o outro.  

A retórica passa a ser vista como a disciplina que se encarrega em contribuir 

com a formação de oradores capazes de utilizar em seus discursos estratégias 

persuasivas que possibilitem o convencimento do auditório. Nesse caso, 

depreendemos do discurso de Aristóteles que o foco de estudo da Antiga Retórica 

deixa de ser apenas o ornamento do discurso e passa a ser o processo 

argumentativo. Entendemos que os estudos retóricos têm como objeto de análise os 

discursos persuasivos, mas que, segundo Aristóteles, compete ao orador a função 

de conseguir atuar sobre seu auditório por meio do uso das estratégias presentes 

nos dizeres.  

 A capacidade de organização das técnicas argumentativas necessárias ao 

bom desempenho do orador está presente nos três livros da Retórica de Aristóteles, 

embora nessa mesma obra haja a interação entre o ethos, pathos e logos, pois o 

autor não concebe essas provas como totalmente independentes, embora 

implicitamente destaque a importância do ethos como fundamental para a 

persuasão.  

 De outro modo, de acordo com Roland Barthes (apud AMOSSY, 2008, p. 10), 

que tomando por base os componentes da antiga retórica, define o ethos como “os 



     72 

 

 

 

traços de caráter que o orador deve mostrar ao auditório (pouco importando sua 

sinceridade) para causar boa impressão”. O orador apresenta simultaneamente suas 

características se definindo perante seu auditório, ou seja, pensamos que ao 

discursar o orador diz: “sou isto, não sou aquilo” de modo que o auditório pode 

construir uma imagem de quem fala. 

 Segundo Aristóteles (2005, p. 96 1356a), “as provas de persuasão fornecidas 

pelo discurso são de três espécies: umas residem no caráter moral do orador, 

outros, no modo como se dispõe o ouvinte; e outros, no próprio discurso, pelo que 

este demonstra ou parece demonstrar.” Neste contexto, o referido autor nos conduz 

ao entendimento já destacado anteriormente de que há uma ligação da noção do 

ethos com as questões morais que envolvem o orador, assim como as questões de 

logos e pathos. 

Aristóteles defende que as causas pelas quais os oradores se tornam dignos 

de créditos são três: a prudência, a virtude e a benevolência. Sendo, então, o orador 

que possui essas qualidades o mais digno de confiança por parte do seu auditório. 

Assim, de acordo com Eggs (2008, p. 29), é possível afirmar que “o ethos constitui 

praticamente a mais importante das três provas engendradas pelo discurso – logos, 

ethos e pathos”. Ou seja, podemos compreender que o caráter do orador, 

representado em seu discurso se configura como o grande crédito que respalda o 

posicionamento do orador perante seu auditório. 

 Em outras palavras, ainda de acordo com Eggs (2008, p. 31), “o lugar que 

engendra o ethos é, portanto o discurso, o logos do orador, e esse lugar se mostra 

apenas mediante as escolhas feitas por ele”. É importante a credibilidade do orador 

para a eficácia do discurso e essa credibilidade se apresenta sob as escolhas 

realizadas pelo próprio orador na hora de proferir seus discursos, de modo que 

conseguimos compreender a relevância que o ethos representa para o uso dos 

discursos persuasivos na Antiga Retórica.  

 De tal modo, a noção de ethos na Antiga Retórica se centra na figura do 

orador como aquele que tem a função de transmitir aos ouvintes uma imagem de 

credibilidade de si mesmo, ou pelo menos, uma imagem aparentemente positiva. É, 

uma noção mais fincada no caráter do orador, muito embora saibamos da 

importância dessa temática na modernidade e termos consciência da evolução que 

a noção do ethos vem se apresentando, principalmente pela dimensão desse 
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assunto nos estudos sobre os discursos, haja vista ser o discurso o foco de diversas 

pesquisas e uma forma de compreender a construção dos sujeitos perante seus 

interlocutores.  

 

2.3.3 Ethos na Nova Retórica 

 

 A Teoria da Argumentação ou a Nova Retórica tem como objeto de estudo as 

técnicas discursivas que permitem ampliar a capacidade argumentativa do orador, 

visando atuar sobre o auditório, levando-o ao convencimento das teses defendidas 

em seus discursos. A Nova Retórica se apropria de alguns conceitos da Antiga 

Retórica, ou seja, segundo Perelman e Tyteca (2005, p. 7), 

 
 

O que conservamos da retórica tradicional é a ideia mesma de 
auditório, que é imediatamente evocada assim que se pensa num 
discurso. Todo discurso se dirige a um auditório, sendo muito 
frequente esquecer que se dá o mesmo com todo escrito. Enquanto 
o discurso é concebido em função direta do auditório, a ausência 
material de leitores pode levar o escritor a crer que está sozinho no 
mundo, conquanto, na verdade, seu texto seja sempre condicionado, 
consciente ou inconscientemente, por aqueles a quem pretende 
dirigir-se. 
 

 Conseguimos compreender a relação estabelecida entre o orador e o 

auditório como a concretização da interação verbal, uma vez que a necessidade de 

compartilhamento acontece com mais ênfase, pelo fato de que o orador busca 

dialogar com o auditório revelando seu ethos, buscando persuadi-lo. 

 É por meio da noção de auditório, orador e discurso que compreendemos a 

necessidade que o orador tem de adaptar-se ao auditório a quem se dirige, 

principalmente pela imagem de pessoa confiável que ele precisa edificar em função 

das concepções, crenças e valores que ele confere aos que o escutam. Percebemos 

a relação que se instaura entre os elementos da argumentação, de modo que nos 

seja possível compreender a importância do ethos do orador revelado nos discursos 

em consonância com o envolvimento do auditório e do próprio discurso na 

construção dos sentidos. 

 Convém destacarmos que, para a Nova retórica, a noção de ethos está 

diluída no Tratado de Argumentação, de Perelman e Tyteca, nos capítulos que 

discutem questões relacionadas ao orador, uma vez que não percebemos na obra 
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uma definição específica do termo. Assim, de acordo com Eggs (2008, p. 30), a 

noção de ethos, para a Nova Retórica, pode ser vista nas passagens, “a adaptação 

do orador a seu auditório”, “a pessoa e seus atos” e “o discurso como ato do orador”. 

Por conseguinte, faremos, aqui, uma discussão do que entendemos ser a 

compreensão do ethos para a Nova Retórica e utilizaremos como fundamento de 

base os capítulos citados anteriormente e acrescentamos, ainda, “orador e seu 

auditório”, bem como “o auditório como construção do orador”. 

 Percebemos a preocupação dos autores do Tratado da Argumentação com 

relação aos “autores de comunicação” que acham suficiente relatar os fatos para 

que desperte o interesse do auditório, para que auditório passe a aceitar suas 

premissas. Segundo Perelman e Tyteca (2005), isto não passa de uma ilusão, uma 

vez que os fatos não falam por si só e que, de certo modo, o orador precisa se 

preocupar com o auditório a quem se dirige, podendo ser acusado de ser descortês, 

ou até mesmo sob pena de ser ignorado por este. 

 Os autores destacam a necessidade de o orador apresentar alguma 

qualidade para poder tomar a palavra e ser ouvido, entendemos que não basta 

apenas apropriar-se das verdades, fatos a ser enunciado, o orador necessita 

compreender a importância que o auditório tem nesse processo de argumentação, 

uma vez que convencer o auditório é o objetivo principal do orador. É por essa razão 

que as relações instauradas na argumentação exigem que o orador busque 

compreender o que o auditório tem em mente quando se propõe a escutá-lo, para 

que possa organizar seu discurso com o propósito de atingi-lo. 

 Em outras palavras, Perelman e Tyteca chamam nossa atenção para a ideia 

de que a imagem que o orador constrói presumidamente do seu auditório precisa 

estar o mais próximo do real, para que não haja consequências desagradáveis. Ou 

seja, um argumento utilizado pelo orador, para persuadir o auditório, poderá 

provocar efeito contrário se o orador não compreender as necessidades exigidas 

pelo auditório e passar a defender algo que possa de alguma forma ir de encontro 

ao que este almeja. É importante que o orador tome conhecimento dos desejos do 

auditório e possa adaptar-se a ele, buscando construir em seus discursos “meios 

suscetíveis de influenciá-lo”.  

 Os autores da Nova Retórica, ainda se posicionando com relação ao valor 

que o orador deve atribuir ao seu auditório, afirmam que “O importante na 
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argumentação, não é saber o que o próprio orador considera verdadeiro ou 

probatório, mas qual é o parecer daqueles a quem ela se dirige” (PERELMAN, 

TYTECA, 2005, p. 26-27). Isso nos leva a destacar que cabe ao auditório influenciar 

o comportamento do orador, para que esse possa se posicionar “adequadamente” 

ao que precisa ser dito em situações de comunicação especificas, por ser 

necessário levar sempre em consideração a importância que os interlocutores 

assumem na persuasão. 

 No capítulo “a pessoa e seus atos”, Perelman e Tyteca ressaltam que a 

construção da pessoa humana está vinculada aos atos e se liga, ainda, ao que é 

natural, próprio do ser de quem se fala e ao que se considera transitório, ou seja, 

manifestação exterior do sujeito. Pensamos que as relações exteriores aos 

indivíduos contribuem diretamente nas mudanças pelas quais os seres humanos 

passam, ou seja, a cada enunciado proferido em contextos situacionais específicos 

concebemos um enunciado singular. Nessa dimensão discursiva, os seres são 

passíveis de constantes mudanças, podendo influenciar e ser influenciado pelo 

outro. 

Assim, nos apropriamos dos dizeres de Perelman e Tyteca (2005, p. 336) 

quando afirmam que: 

 
 

Na argumentação, a pessoa considerada suporte de uma série de 
qualidades, autoras de série de atos e de juízos, objeto de uma série 
de apreciações, é um ser duradouro a cuja volta se agrupa toda uma 
série de fenômenos aos quais ela dá coesão e significado.  
 

 Percebemos que, de acordo com o texto acima, as pessoas são consideradas 

pelos autores como sujeitos capazes de se acomodarem às situações diversas, e 

consequentemente, tem o poder de mudar, de se adequar, de influenciar e de se 

deixar influenciar pelo outro. Destacamos a importância que o orador assume 

perante seu auditório quando toma a palavra, pelo fato de ser ele o responsável por 

este conjunto de elementos que contribui para dar significados, podendo levar o 

auditório a ser persuadido pela construção do discurso. 

De acordo com Perelman e Tyteca (2005, p. 361) 

  
 

Nas relações entre o ato e a pessoa, o discurso, como ato do orador, 
merece atenção particular, tanto porque o discurso, para muitos, é a 
manifestação por excelência da pessoa, quanto porque a interação 
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entre orador-discurso desempenha um papel muito importante na 
argumentação. 
 

 Os autores partem da compreensão de que os oradores estão 

impreterivelmente vinculados aos discursos que proferem, sendo, portanto, 

pertinente ao orador inspirar confiança, pois sem ela seu discurso pode não merecer 

crédito por parte de quem os ouve. Assim, convém definirmos que ethos para a 

Nova Retórica está associado aos dizeres, ou seja, é por meio do discurso que o 

orador pode transmitir uma imagem de si mesmo, embora essa imagem seja 

revelada e não pronunciada.  

 A vinculação da pessoa ao seu discurso poderá contribuir na persuasão do 

auditório se esse conseguir confiar nos dizeres do orador. Caso aconteça o oposto, 

o auditório rejeitará as ideias defendidas pelo orador. Os valores atribuídos aos 

argumentos pelo auditório estão relacionados às crenças que o orador consegue 

expressar em seus discursos, consequentemente, a imagem que o orador consegue 

despertar no auditório. 

 

2.3.4 Noção de ethos definida para este trabalho 

 

Decidimos definir a noção de ethos que servirá de orientação para olharmos 

as nossas entrevistas, corpus dessa dissertação, conforme Maingueneau (2008, 

p.13). A prova pelo ethos “consiste em causar boa impressão pela forma como se 

constrói o discurso, a dar uma imagem de si capaz de convencer o auditório, 

ganhando sua confiança”. Partindo do que diz o autor, pelo fato de os discursos 

poderem ser cartão de visita do orador, o auditório toma conhecimento, por meio dos 

discursos, das ideias defendidas pelo orador e já inicia a construção da imagem que 

o orador imprime em seus dizeres. 

Concordamos com Amossy (2008, p. 9), quando afirma que “todo ato de 

tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si" sendo uma construção 

que acontece à revelia dos participantes do processo de interação, ou seja, não é 

uma ação que acontece de forma consciente e pré-determinada, mas que ocorre 

sem que o orador tenha totalmente domínio sobre a imagem que é revelada. Assim, 

achamos importante destacar que essa imagem se dá por meio do estilo individual 

de cada orador, pela competência linguística que se apresentam como marcas 

presentes nos dizeres, marcas estas que podem contribuir para a construção do 
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ethos do orador pelo auditório. Podemos afirmar que o ethos se mostra por meio das 

“escolhas competentes, deliberadas, apropriadas” pelo locutor. (EGGS, 2008, p. 37). 

Ainda nos apropriando das ideias de Amossy (2008, p. 124), pressupomos, 

para a comunicação, a interação entre o orador e seu auditório, haja vista a relação 

que se estabelece entre os envolvidos do ato comunicativo ser uma relação 

dialógica que proporciona a formação do ethos de uns e dos outros; o orador 

constrói seu ethos em função da imagem que ele faz do seu auditório.  

Considerando que a noção de ethos pode ser abordada por diferenciados 

enfoques, em diversos campos do conhecimento, torna-se necessário esclarecer 

que o nosso olhar para o ethos, nesse estudo, se insere no campo da Nova 

Retórica, uma vez que entendemos a importância que o orador apresenta em utilizar 

as técnicas como estratégias que tendem a provocar o auditório a aderir às teses 

defendidas. 

Conseguimos compreender, então, a relação estabelecida entre o orador e o 

auditório como a concretização da interação verbal, uma vez que a necessidade de 

compartilhamento acontece com mais ênfase, principalmente, pelo fato de que o 

orador busca dialogar com o auditório revelando seu comportamento ético, 

buscando persuadi-lo. De acordo com Amossy (2008, p. 12), “a função da imagem 

de si e do outro construída no discurso se manifesta plenamente nessa perspectiva 

interacional”. 

A noção de ethos compreende a relevância da figura do orador no processo 

argumentativo que, por meio das escolhas textuais, organiza seu discurso de modo 

que possibilite ao auditório as condições necessárias à construção do ethos de 

quem fala. Ressaltemos, ainda, que essa construção se dá em reciprocidade, uma 

vez que o auditório exerce influências sobre o comportamento do orador, motivando-

o a revelar um ethos mais relacionado ao auditório a quem se dirige.  
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Para além dos “espaços em crise”, as páginas 
que seguem tratam de todos nós. Se me 
interessei por essas temáticas foi 
provavelmente porque fucei muito nos livros 
para enfrentar as angústias que tive que 
atravessar. Mas em algum momento da vida, 
cada um de nós é um “espaço em crise”. 
 

Michèle Petit 
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DA CONSTRUÇÃO DO ETHOS AOS EFEITOS DE 
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CAPÍTULO 3 – DA CONSTRUÇÃO DO ETHOS AOS EFEITOS DE SENTIDOS EM 

DISCURSOS DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 É pelo discurso que nos é possível construir uma imagem de quem fala. 

Embora essa imagem não necessariamente precise ser mencionada pelo orador, ela 

é percebida pelo interlocutor por meio das construções argumentativas que cada 

orador utiliza em seus discursos. Nesse sentido de construção de uma imagem de 

si, analisaremos as entrevistas realizadas com os docentes que trabalham com as 

disciplinas voltadas ao ensino de Língua Portuguesa nas três IES colaboradoras: 

“Aproximação com a Prática” (AP), da UFMA, “Metodologia de Ensino de Língua 

Portuguesa” (MELP), da USP e “Didática da língua Portuguesa” (DLP), da UERN. 

Percebemos que, nesses discursos, os oradores se posicionam acerca das 

diversas temáticas que permeiam as questões referentes ao ensino de Língua 

Portuguesa no curso de Letras, revelando uma série de posicionamentos 

divergentes e que muito poderão contribuir para ampliar as discussões em sala de 

aula.  

Destacamos que as posições aqui apresentadas partem de alguém que fala 

com conhecimento do assunto, pelo fato de ser um docente em exercício. É um 

orador com condições de conduzir um debate envolvendo questões referentes ao 

ensino de Língua Portuguesa no curso de Letras. 

Por essa razão, temos como propósito, nesse capítulo, responder às nossas 

seguintes questões de pesquisa: (i) o que os docentes dessas disciplinas dizem 

sobre a condição do ser professor de Língua Portuguesa e, como desdobramento, 

quais ethos revelam nesses discursos e a qual auditório os docentes se dirigem ao 

falarem sobre sua atuação profissional? (ii) que sentidos os docentes atribuem ao 

ensino de Língua Portuguesa na graduação? (iii) com base nesses sentidos do 

ensino, que concepções de formação norteiam as ações pedagógicas dos docentes 

na docência em sala de aula? e (iv) que sentidos são atribuídos às disciplinas 

voltadas ao ensino de Língua Portuguesa pelos próprios docentes de modo que seja 

possível perceber o ethos revelado em seus discursos?  

Buscamos perceber o ethos revelado nas falas dos entrevistados quando 

buscam construir suas respostas a cada uma das nossas indagações e 

inquietações, e, nesse sentido, ressaltamos que o percurso investigativo desta 
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pesquisa se ancora sobre a égide de um sujeito discursivo, pois não nos serve falar 

de um sujeito real. Remetemo-nos a uma forma de dizer específica pertencente a 

cada orador, no caso, a cada docente entrevistado. 

Para tanto, decidimos construir e apresentar o capítulo por meio de 

topicalizações na tentativa de tornar as discussões mais didáticas e esclarecedoras. 

Está assim organizado: (i) Das condições gerais do ser professor; (ii) Da formação 

do professor no curso de Letras; (iii) Das questões que envolvem o ensino; (iv) Das 

disciplinas voltadas para o ensino; e (v) Dos sentidos que se aproximam e se 

distanciam. No final de cada item, apresentamos um quadro das análises, com o 

intuito de facilitar a leitura e o entendimento da nossa investigação. 

Durante as análises, apropriamo-nos de exemplos retirados das entrevistas 

com os docentes, para ilustrar o ethos observado em cada dizer. Essas escolhas se 

deram por meio dos sentidos atribuídos a cada um dos itens anteriormente citados e 

utilizamos os seguintes passos: para cada um dos itens escolhemos um exemplo de 

cada docente, seguindo a sequência UFMA, USP e UERN. 

Assim, acreditamos que as discussões aqui destacadas poderão despertar a 

comunidade acadêmica para os sentidos atribuídos à formação e à atuação do 

professor. O fato de utilizarmos discursos dos profissionais que exercem a docência 

é uma forma de compreender de que maneira o professor se percebe em meio a 

tantos discursos que abordam as questões referentes à educação.  

 

3.1 Das condições gerais do ser professor  

  

Por ser um sujeito responsável, a ação do ser docente de Língua Portuguesa 

no curso de Letras configura-se em um ato relevante na formação de professor, e 

por essa razão, perguntamo-nos: que dizem os docentes que possam nos revelar o 

ethos do profissional da educação? Essa questão se justifica em função de que 

compete a esses docentes traçarem todo o percurso teórico-metodológico das 

disciplinas pelas quais são responsáveis, já que atuam junto aos graduandos no 

processo de formação de professor.  

Nessa perspectiva, compreender os efeitos de sentido que estão presentes 

nos discursos dos docentes quando falam das condições que envolvem o ser 

professor universitário conduz-nos a uma construção de identidade do professor, 

dos sentidos atribuídos por ele a si mesmo e à sua própria profissão. Assim, 
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intentamos entender o que os professores dizem acerca destas questões que nos 

possibilitem perceber o ethos desvelado em seus discursos, tomando como ponto de 

apoio as teses argumentativas defendidas por eles, bem como as condições de 

produção dos discursos que envolvem os dizeres. 

 O orador, ao tomar a palavra, carece de uma atenção especial, pelo fato de 

que nesse momento é a revelação da pessoa que está impressa no discurso. 

Daremos voz aos docentes para que falem sobre sua formação profissional.  

Buscamos nos exemplos 1, 2 e 3 compreender quais sentidos os docentes 

atribuem a sua própria formação acadêmica. 

Exemplo 1: 

 
 

[...] 
Considerando que nós temos pessoas capacitadas para... por 
exemplo, eu tenho mestrado e doutorado em educação, a professora 
Leila terminou mestrado e doutorado, ((inaudível)) também em 
educação, nós temos a própria coordenadora do curso, agora fez 
mestrado em educação, ah...  temos outras que sempre estão 
voltadas ((inaudível)) que têm esta formação pedagógica, e os que 
têm chegado para ajudar também têm esta formação pedagógica 
porque são formados em Letras. Licenciatura e não bacharel. (P1).  
 

O professor, como orador, parte do acordo inicial de que a instituição a que 

ele faz parte, e mais precisamente o departamento de Letras, apresenta em sua 

organização docente a atuação de um grupo de professores competentes e 

capacitados, já que de acordo com o pensamento de P1 todos têm formação em 

Letras/Licenciatura, o que os autorizam no aspecto profissional. O orador constrói 

sua resposta em torno do argumento a divisão do todo em suas partes pertencente 

ao grupo dos argumentos quase-lógicos, ressaltando as formações acadêmicas de 

cada um dos docentes, demonstrando, portanto, a constituição do quadro de 

professores como forma de certificar a competência dos profissionais.  

Percebemos que o orador se dirige aos pesquisadores e a comunidade 

acadêmica, como seu auditório presumido, destacando a formação do grupo e, 

consequentemente, o nível acadêmico dos docentes com vistas a confirmar o que já 

havia mencionado anteriormente com relação à competência dos professores que 

ministram as disciplinas voltadas para as questões pedagógicas. O orador dialoga, 

também, com o discurso acadêmico pelo fato de colocar os docentes como aqueles 

que apresentam domínio dos conhecimentos científicos. 
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 O orador revela o ethos de um profissional intelectual e acadêmico, que se 

relaciona diretamente com o saber científico e formativo do profissional da 

educação. Por essa razão, os docentes, de acordo com o entrevistado, estão aptos 

a desenvolver as ações pedagógicas que as disciplinas exigem, uma vez que a 

formação se fundamenta numa área específica do conhecimento. No caso, o ensino. 

De acordo com P1, os docentes da graduação em Letras estão autorizados a 

exercerem a função de professores das disciplinas pedagógicas que se voltam para 

o ensino. Em outras palavras, ele justifica seu posicionamento elencando a 

formação acadêmica dos docentes como fator preponderante na realização das 

ações pedagógicas no curso de Letras. 

Exemplo 2: 

 
 

[...] 
eu acho que a estrutura em si, acho que ela não representaria 
grandes problemas, se a funcionalidade fosse diferente, né? Porque 
assim é... bom o meu curso na graduação, teve uma estrutura 
similar, eu fazia as disciplinas do curso de letras, específicas, depois 
ia lá pra faculdade de educação, pra fazer a licenciatura, como aqui, 
né? Como aqui, né? Mas agora mudou um pouco porque com a 
proposta de formação de professores da USP, algumas outras 
disciplinas são oferecidas lá, então houve contratação de professores 
para tratar de ensino, então isso começa a mudar um pouco, mas por 
exemplo na Unicamp, nas minhas disciplinas de semântica, de 
análise linguística, por ventura alguma de literatura, é... ou as de 
formação básica, como produção de texto, eram disciplinas que se 
discutia ensino o tempo todo, porque os professores que ofereciam 
as disciplinas, é... estavam muito preocupados com o ensino de 
Língua Portuguesa, o tempo todo [...] (P2). 
 

 Nessa etapa do discurso, P2 parte da ideia inicial de que a matriz curricular 

do curso de Letras, ou seja, a estrutura de organização das disciplinas não 

representa grandes problemas para o curso, já que, segundo ele, o mais importante 

é fazer com que as disciplinas funcionem. Ele justifica seu posicionamento ancorado 

no argumento pelo exemplo, pertencente ao grupo das ligações que fundamentam a 

estrutura do real, uma vez que também teve uma formação com as mesmas 

características. O seu exemplo de formação serve de argumento para defender a 

mesma estrutura para seus alunos.  

 Notemos que o orador se direciona àqueles profissionais que se contrapõem 

à estrutura operacional do curso, tentando mostrar que o mais importante não é a 

estrutura, ou seguir a matriz curricular do curso à risca, mas o fundamental é a 
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funcionalidade das disciplinas pedagógicas na organização do curso. Assim, ele 

destaca que sua formação apresenta grandes semelhanças com a da IES em foco e 

que nem por isto interferiu em suas concepções acerca de ensino. Para ele, todas 

as discussões estavam permeadas pela necessidade de dominar e relacionar as 

disciplinas de formação básica às questões referentes ao ensino.  

Percebemos que o docente revela, por meio de sua fala, o ethos de um 

profissional que se coloca como exemplo, haja vista afirmar ter tido uma formação 

nos moldes idênticos aos da instituição à qual faz referência e isto não ter sido um 

empecilho para que ele se tornasse um profissional da educação comprometido com 

as questões de ensino. Notamos, então, um professor que se vincula mais à 

funcionalidade das disciplinas no curso de formação do que apenas às estruturas, 

da forma como elas se apresentam.  

Exemplo 3:  

 
 

[...]  

nós temos uma formação, em termos de gramática, que é diferente, 
né? A gente conhece a gramática tradicional, mas a gente tem uma 
visão funcionalista dessa gramática, né? que é uma visão dos  
aspectos da análise linguística de um texto. E assim, eu considero 
que o professor que vem do curso de Letras, ele tem essa formação, 
diferentemente de um professor de outros departamentos, que, 
embora entendam de metodologia de ensino, mas ele não tem esse 
conhecimento, que é tão necessário, principalmente, em se tratando 
de Língua Portuguesa, né? então, eu acho que nós estamos aptos, 
né? Volto a dizer, não é que os outros não estejam aptos, mas eu 
considero que nós estamos aptos, até porque o nosso curso é um 
curso de licenciatura, né? pra professores de Língua Portuguesa, 
né? Então, de certa forma, nós estamos autorizados a isso. (P3). 
 

 Tomando por base a ideia de que o professor do curso de Letras tem domínio 

dos conceitos que permeiam o ensino de língua portuguesa, P3 constrói sua 

resposta em torno do argumento de autoridade, pertencente aos argumentos 

baseados na estrutura do real, das ligações de coexistência. O orador certifica o 

professor do curso de Letras como o mais capacitado para desenvolver ações junto 

às disciplinas que envolvem o ensino de Língua Portuguesa. 

 Percebemos que P3 estabelece um diálogo com os próprios professores do 

curso, buscando esclarecer que, embora os docentes oriundos da área da Educação 

tenham domínio de metodologia de ensino, a necessidade, no ponto de vista do 

orador, é de que o profissional domine saberes específicos da área, posto que é ele 
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quem detém os conhecimentos que envolvem a estrutura e a funcionalidade da 

linguagem. 

 Neste sentido, o ethos que conseguimos depreender, por meio do 

posicionamento do orador, é o de um profissional que acredita poder ser capaz de 

desenvolver suas ações pedagógicas com competência, uma vez que se considera 

apto a exercer a função. Mais ainda, pelo fato de se apropriar de saberes 

imprescindíveis à formação do graduando no curso de Letras. De tal modo, 

entendemos o ethos de um profissional consciente de sua função, de sua missão, 

haja vista percebermos, na fala do docente, a importância dos conhecimentos 

específicos da área de Língua Portuguesa no curso de licenciatura. 

A fim de melhor visualizarmos os resultados das análises que 

empreendemos, fizemos a opção pela construção de um quadro-síntese, no qual 

verificamos a argumentação de cada um dos docentes com relação a sua própria 

formação: 

Quadro 1: Ethos dos professores nos sentidos atribuídos à própria formação 

 

Ainda, visando a compreender os sentidos presentes nos discursos dos 

docentes, quando se posicionam acerca das condições do ser professor 

universitário, buscamos, aqui, saber que sentidos os docentes atribuem ao estágio 

quando discorrem sobre o seu fazer pedagógico na graduação. Para isso, os 

exemplos 4, 5 e 6 nos servirão para catarmos os sentidos revelados pelos docentes. 

PROFESSOR ARGUMENTO ETHOS AUDITÓRIO 

P 1 Argumentos quase-
lógicos: a divisão do 
todo em suas partes 

Intelectual e 
acadêmico/ apto/ 
domínio do saber 
científico/ 
formação 
pedagógica 

Os pesquisadores 
da própria IES e 
IES diferentes/ 
professores do 
PROCAD 

P2 Argumentos das 
ligações que 
fundamentam a 
estrutura do real: 
argumento pelo 
exemplo 

Serve de exemplo/ 
comprometido com 
a funcionalidade 
do curso 

Aqueles que se 
contrapõem à 
estrutura do 
curso/discurso 
acadêmico 

P3 Argumento baseado 
na estrutura do real; 
ligações de 
coexistência: 
argumento de 
autoridade 

Consciente da sua 
função/ domínio 
dos saberes/ 
competente/ 
capaz/ apto à 
função 
 

Os colegas de 
profissão/discurso 
acadêmico 
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Exemplo 4: 
  
 

[...] 
Até porque é... pra que essas disciplinas fossem mais valorizadas, o 
estágio fosse visto com mais seriedade. Se bem que os professores 
de estágio já têm uma... são professores que têm uma experiência 
muito boa, já trabalharam em estágio e eles dão um caráter assim 
muito sério à realização do estágio, isto tem sido assim muito bom 
para nós, mas eu acredito como, [...] isso tem conseguido (pode 
entrar) ((inaudível)) isto tem conseguido (aí, é.) isto tem contribuído 
para... pra ... a questão do estágio, mas eu vejo aqui na UFMA,  nós 
temos procurado dar um caráter assim muito sério ao estágio e a 
estas práticas também, não temos aliviado com o aluno, porque se 
você não valorizar eles também não vão valorizar, esta é a realidade. 
(P1). 
 

 A argumentação expressa por este docente tem como tese inicial a 

constatação de que a disciplina de Estágio é desvalorizada por parte da comunidade 

acadêmica. P1 constrói sua resposta utilizando os argumentos baseados na 

estrutura do real, das ligações de sucessões: os fins justificam os meios, para 

apresentar possibilidades de reversão do quadro. Ou seja, de acordo com o orador, 

é necessário atribuir ao Estágio um caráter de seriedade tomando por base as ações 

pedagógicas desenvolvidas pelos docentes, para que o quadro seja modificado e os 

alunos passem a perceber a importância da disciplina na formação de professor.  

 Notamos que o orador dialoga com os demais colegas de departamento, 

quando se refere à necessidade de se manter certo grau de exigência frente aos 

alunos que cursam a disciplina e, ainda, quando discute que os professores já 

imprimem um processo de mudanças em suas salas de aula, fruto da experiência 

acumulada de cada um desses profissionais. Percebemos, ainda, que P3 também 

se dirige aos alunos que do ponto de vista dele, deveriam ser os grandes 

interessados nas questões que envolvem o estágio. 

 Reportando-nos aos posicionamentos do informante, percebemos que o 

orador revela seu ethos por intermédio de um valor que considera fundamental: “o 

caráter de seriedade” do profissional. Nesse sentido, entendemos que, para ele, o 

professor responsável pelas disciplinas demonstra, nas ações já desenvolvidas em 

sala de aula, o grau de seriedade que atribui ao estágio. Como consequência, essa 

postura tem feito com que os alunos mudem seus conceitos com relação à formação 

pedagógica no curso. O docente revela um ethos de um profissional sério, que “não 

alivia” e que assume a qualidade de ser exigente com vistas a convencer o aluno 
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acerca da acuidade das discussões empreendidas e dos encaminhamentos 

desenvolvidos no decorrer do estágio. 

Exemplo 5:  

 
[...]  
Eu não sei, acho que me parece que é uma prática ter sempre esse 
retorno do aluno, né?  ou em sala de aula nas conversas, ou no 
próprio relatório, né? é... até porque acho, não sei se todos os 
professores, eu não sei dizer, de Metodologia, é... mas dos sete que 
somos, acho que pelo menos quatro, com quem tenho mais 
proximidade, acho que fazem o estágio, em forma de pesquisa. 
Então o aluno, ele vai fazer o estágio, mas ele se coloca como o 
aluno pesquisador, né? É... aí essa preparação dele, pra ir lá pro 
estágio, é feita durante a disciplina, e eu acho que isso ajuda que ele 
traga também uma resposta pro professor da disciplina de 
Metodologia, da própria... assim de como é que ele se relacionou 
com a própria disciplina. [...]. (P2) 
 

Nessa parte do discurso, valendo-se da definição como argumento de 

ancoragem, pertencente aos argumentos quase-lógicos, P2 ressalta que,, para ele, 

o relatório se configura como uma forma de o aluno dar uma resposta ao professor 

da disciplina, já que o docente parte do acordo inicial de que essas relações 

dialógicas são práticas cotidianas em sala de aula. O relatório assume a função de 

interrelacionar os conceitos discutidos, em sala de aula e a maneira como os 

graduandos assimilam esses conceitos.  

Nesse caso, o estágio surge como a oportunidade que os discentes têm de 

compreender, na prática, as discussões estabelecidas em sala de aula, levando a 

aluno a se posicionar como aluno pesquisador, trazendo contribuições para o próprio 

professor da disciplina de Metodologia de Ensino. 

Por essa razão, conseguimos perceber que P2 se dirige aos próprios colegas, 

quando parte do acordo inicial de que todos estabelecem essas relações no intuito 

de ouvir o posicionamento dos alunos, ao mesmo tempo em que se dirige aos 

próprios graduandos, quando discute a preparação para o estágio. E, ainda, destaca 

o fato de o aluno ser visto como um aluno pesquisador e, por esse motivo, assume 

um novo comportamento no momento de construir sua resposta ao professor da 

disciplina. 

  Nesse sentido, percebemos o ethos de um profissional que se preocupa em 

formar um aluno numa dimensão mais ampla, que motive a pesquisa em sala de 

aula, contribuindo para que as relações comunicativas se estreitem cada vez mais, 
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promovendo entre graduandos e docentes possibilidades de realizarem diálogos de 

base científica. P3 revela o ethos de um docente que tem a clareza e o 

discernimento da importância da pesquisa nas várias instâncias da comunidade 

acadêmica, ele incentiva os graduandos e proporciona condições de se tornarem 

alunos-pesquisadores, já no período de estágio. 

Exemplo 6: 

 
 
[...] 
nunca houve essa troca, esse intercâmbio de informações. Mas, 
assim...  eu acho  que ele tem que haver, principalmente,  entre nós, 
aqui, né? Nós temos, me parece que agora três... quatro turmas de 
Estágio, em cada semestre, né? Me parece também que eles 
funcionam bem, porque planejam juntos. Mas acredito que tá na hora 
de sentar todo mundo que trabalha com ensino e ver, 
principalmente... E aí eu admito que essa disciplina Didática da 
Língua Portuguesa, ela precisa funcionar junto com a disciplina de 
Estágio, né? Inclusive, um dos professores, semestre passado, já me 
procurou pra ver essa questão de planejamento. Como é que eu tô 
trabalhando nos planejamentos da minha Disciplina, pra que ele não 
trabalhasse de uma maneira tão divergente da que eu trabalho. 
(inaudível), ele me procurou e a gente trocou algumas informações. 
(P3) 
 

 P3 defende a tese de que as relações de intercâmbio entre as disciplinas da 

área de ensino não existem na instituição da qual ele faz parte, mas já se posiciona 

defendendo que os docentes necessitam iniciar essas ações. Ele constrói sua 

resposta em torno do argumento pelo modelo, que pertence ao grupo dos 

argumentos das ligações que fundamentam a estrutura do real. Mais precisamente, 

o fundamento pelo caso particular. Nesse sentido, o orador cita um caso que está 

dando certo, do ponto de vista dele, com o intuito de conseguir convencer seu 

auditório de que é uma possibilidade de trabalho coletivo e que se está dando certo 

para um grupo pode dar para outro também.  

 Seguindo ainda seu propósito comunicativo, o orador se apropria do 

argumento pela ilustração, pertencente aos argumentos das ligações que 

fundamentam a estrutura do real, o fundamento pelo caso particular para mostrar 

que algumas ações já estão sendo realizadas por alguns colegas, com vistas a 

começarem esse trabalho de parceria. 

 Conseguimos perceber que P3 dialoga com seu auditório, mais 

especificamente com seus pares, no caso professores da própria instituição, e mais 
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precisamente os professores de Estágio, uma vez que o foco no planejamento 

coletivo determina que a ação deva acontecer em grupo. Assim, o orador admite ser 

a disciplina de Didática da Língua Portuguesa uma das que precise fazer parte do 

plano em grupo, de modo que todos os envolvidos com as disciplinas voltadas para 

o ensino possam desenvolver ações convergentes. 

O professor revela em seu discurso o ethos de um profissional que observa 

no trabalho coletivo a possibilidade de crescimento acadêmico e, por sua vez, 

defende a troca de conhecimentos entre os pares, de modo que possa construir um 

planejamento coletivo e participativo, promovendo o intercâmbio entre as disciplinas 

que se voltam para as questões pedagógicas. Esse profissional defende o ensino 

convergente entre as disciplinas que fazem parte da mesma área do conhecimento, 

uma vez que, de acordo com seus posicionamentos, ele não se constitui como um 

docente que trabalha com Estágio. Logo, considera importante o trabalho em 

parceria com os docentes envolvidos com a disciplina de Estágio Supervisionado. 

Observemos, em síntese, a argumentação de cada um dos docentes com 

relação aos sentidos que são atribuídos ao estágio na graduação: 

PROFESSOR ARGUMENTO ETHOS AUDITÓRIO 

P1 Argumentos 
baseados na 
estrutura do 
real; ligações de 
sucessões: os 
fins e os meios 

Profissional sério/ 
não alivia/ 
comprometido/ 
exigente  

Colegas de 
profissão/professores 
experientes na área 
e os próprios alunos 

P2 Argumentos 
quase-lógicos: 
definição 

Preocupado com a 
formação/ motivador/ 
promove diálogos 
científicos 

Colegas de 
profissão/ docentes 
envolvidos no 
PROCAD e os 
próprios alunos 

P3 Argumento das 
ligações que 
fundamentam a 
estrutura do 
real; o 
fundamento pelo 
caso particular: 
pelo modelo e 
pela ilustração 

Defende o trabalho 
coletivo/ ensino 
convergente/promove 
a troca de 
informações 

Colegas de 
profissão/professores 
de estágio/ 
professores de 
Língua Portuguesa 

 

Quadro 2: Ethos dos professores nos sentidos atribuídos ao estágio 

  

No intuito ainda de compreender os sentidos presentes nos discursos, 

buscamos, aqui, discutir o que os docentes dizem sobre as questões curriculares. 
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Ou seja, quais os sentidos que os docentes atribuem à organização e ao 

planejamento das disciplinas que ministram em suas instituições no curso de Letras. 

Para buscarmos essa compreensão nos apropriamos dos exemplos 7, 8 e 9. 

Exemplo 7: 

 
 

Eu tenho visto que eles estão... realmente, eles estão adequados, 
considerando a nossa realidade, porque vejam só: antes de 
começarmos uma prática, tem uma fundamentação teórica desses 
alunos, no caso, com aquelas disciplinas pedagógicas como: as 
((inaudível)) disciplinas pedagógicas... de formação pedagógicas 
como: Psicologia, Organização da Educação Brasileira, Didática, 
elas só são concluídas no 2º período, isso agora,  porque 
antigamente, eram dadas/ no currículo antigo, eram dadas no final 
do curso, entendeu? Então, ah ... como nós temos quatro práticas, 
até por causa da lei, por força da lei mesmo, não foi porque a 
UFMA achou bonitinho, não. Foi imposto mesmo! Então, isso ai, a 
única forma... nós só podíamos começar a partir do 3º período, né? 
[...]. (P1) 
 

 O ethos desse professor começa a ser construído logo que ele estabelece o 

acordo com relação ao período em que as disciplinas são oferecidas aos alunos. Ao 

firmar esse acordo inicial com seu interlocutor, o orador constrói sua resposta 

utilizando o argumento que vincula as relações entre teoria e prática. Quer dizer, de 

acordo com o orador, para que seja possível ao graduando dar conta das ações 

pedagógicas é necessário o domínio das teorias que por sua vez serve de 

embasamento para as atividades práticas. Acerca disso, percebemos a presença de 

dois acontecimentos que, para o orador/professor, são sucessivos, a teoria e a 

prática. Os argumentos utilizados pelo docente dizem respeito ao vínculo causal, 

que pertence ao grupo dos argumentos baseados na estrutura do real, das ligações 

por sucessão. 

Diante do argumento de que é necessária a fundamentação teórica antes de 

toda atividade prática, o orador dialoga com os teóricos que estudam as dimensões 

teóricas e práticas do curso de licenciatura. E também se dirige aos alunos da 

graduação mostrando como se dá a organização das disciplinas, de modo que eles 

possam compreender essa organização curricular e perceber que as disciplinas com 

as dimensões teóricas são oferecidas precedentemente as de caráter práticos com o 

objetivo de que eles, graduandos, adquiram embasamento para as ações 

pedagógicas vindouras. E que, de acordo com P1, são imprescindíveis e 

necessárias em um curso de formação de professores. 
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Nesse sentido, percebemos o ethos de um profissional preocupado em 

estabelecer relações entre as disciplinas de caráter teórico e as de caráter prático, 

uma vez que é ele o responsável pela formação dos graduandos e, por essa razão, 

carece intercambiar as questões principais entre as disciplinas e, se apresenta, 

portanto, como um professor coeso com a realidade dos alunos. O orador revela o 

ethos de um professor que se reconhece como um profissional necessário ao 

processo formativo do graduando, isto por que consegue perceber o valor das 

teorias e das práticas, uma vez que tem clara a dimensão dos domínios teóricos e 

práticos na formação de professor em um curso de licenciatura.   

Exemplo 8:  
 
 

Eu acho que ela é apresentada num semestre bom, por que os 
alunos vêm do curso de letras, já tendo passado por várias 
disciplinas lá, que eu acho que são muito importantes pro que eles 
precisam discutir aqui, né? Talvez o que falte seja mais discussões 
sobre ensino, é... previamente, por que eles vem,  agora talvez mude 
um pouco, com essa nova... com o novo projeto de formação de 
professores, né? Então, eles têm algumas disciplinas lá que tratam 
de ensino, né? Mas isso é recente, acho que começou ano passado, 
que começou ou o outro. Então eles, muitas vezes, vêm muitas 
vezes pra cá sem ter tido nenhum tipo de contato com questões de 
ensino. Então, acho que o momento da disciplina no curso, é bom, 
mas ela precisaria ser precedida por outras questões sobre ensino. 
Por que até agora, depende muito de com quem eles têm aula lá nas 
disciplinas iniciais do curso. [...] (P2) 
 

 Do ponto de vista do orador, ele firma o acordo inicial com o interlocutor de 

que o semestre é adequado ao curso e justifica seu posicionamento, utilizando em 

sua resposta os argumentos baseados na estrutura do real, as ligações de sucessão 

e, mais específicamente, o vínculo causal. Ou seja, o referido autor considera 

importantes as discussões realizadas no curso de Letras, pelo fato de que são 

essenciais nas disciplinas de formação. Em outras palavras, os alunos têm acesso à 

formação específica, com temáticas específicas da área e só depois se apropriam 

da formação que envolve as questões pedagógicas.  

 É-nos possível perceber que o orador dialoga com os colegas do curso de 

Letras nas discussões proporcionadas pelo curso e sugere que sejam ampliados os 

estudos acerca do ensino. Embora P2 também dialogue com os graduandos sob a 

perspectiva de destacar a importância do ensino para a própria formação dos alunos 

no curso de Letras. 
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 Nesse sentido, conseguimos perceber um professor que revela em seu 

discurso o ethos de um profissional preocupado com a temática de ensino, o que 

implica em valorizar o profissional da educação, uma vez que ele se coloca em 

posição de defesa do ensino. Notamos um profissional que acredita em seu trabalho 

como professor, por isso defende o debate sobre ensino como uma temática 

necessária em sala de aula.  

Exemplo 9: 

 
 

É... essa disciplina, ela é ofertada no quarto período, né? Assim...,  
eu considero, levando  em consideração de que o semestre posterior 
é o semestre do primeiro Estágio  e levando em consideração 
também que nosso aluno, ele... quando ele entra, o primeiro e o 
segundo semestre, ele ainda não se deu conta realmente de que ele 
tá ali recebendo uma formação pra ser professor, né? porque ele 
entra e vai dar de cara com grande... grandes choques... [...] Então, 
assim... essa disciplina, no quarto período,  é quando ele já começa 
a ter um pouco mais de percepção [...]. (P3) 
 

P3 parte do acordo inicial de que as discussões realizadas nos períodos 

anteriores contribuem para uma formação mais especifica dos graduandos, ou seja, 

prepara o aluno para as temáticas vindouras necessárias ao curso. Ele considera o 

período em que a disciplina é oferecida como um período adequado, uma vez que 

ele parte do lugar da qualidade para argumentar em favor da sua proposição. Nesse 

sentindo, o orador constrói sua resposta utilizando os argumentos baseados na 

estrutura do real, das ligações de sucessão, fins e meios, já que o orador percebe a 

disciplina como uma forma de preparar o graduando para o período seguinte que é o 

semestre em que o aluno iniciará seu estágio. 

O docente dialoga com os colegas de outras disciplinas, algumas ministradas 

em períodos anteriores ou nos primeiros semestres da graduação, buscando 

inclusive justificar o motivo dos docentes se depararem com alunos, ainda muito 

inexperientes nos períodos iniciais do curso. Dirige-se, também, aos professores de 

estágio, haja vista pensar a disciplina de didática como uma preparação para o 

semestre posterior e, por fim, com os próprios alunos, ao mostrar que nessa 

disciplina eles começam a compreender temáticas mais direcionadas a sala de aula.  

P3 revela em seu discurso o ethos de um profissional que atribui à disciplina 

que ministra o valor de muito importante no processo de formação de professor. Isso 

se dá pelo fato de que será por meio dela que o graduando compreenderá os 
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processos que envolvem o ensino. Encontramos um profissional que apresenta 

clareza com relação às metas que pretende conquistar junto aos graduandos, a 

saber: contribuir para que os alunos estejam bem preparados para o estágio. Assim, 

defrontamo-nos com um professor que revela o ethos de valorização da sua função 

quando se apresenta como alguém cuja missão é estabelecer o elo entre as 

disciplinas teóricas importantes para a formação do graduando e as disciplinas 

pedagógicas, fundamentais para a formação do futuro professor da Educação 

Básica. 

Observemos, em síntese, a argumentação de cada um dos docentes ao 

revelarem o que pensam acerca da matriz curricular e da organização das 

disciplinas que ministram: 

PROFESSOR ARGUMENTOS  ETHOS AUDITÓRIO:  

P1 Argumentos 
baseados na 
estrutura do real; 
ligações de 
sucessões: 
vínculo causal 

Consciente teoria e 
prática/ 
responsável pela 
formação 

Teóricos/ 
graduandos  

P2 Argumentos 
baseados na 
estrutura do real; 
ligações de 
sucessões: 
vínculo causal 

 Preocupado com a 
formação / acredita 
no seu trabalho  

Professores do 
curso de Letras/ 
graduandos  

P3 Argumentos 
baseados na 
estrutura do real; 
ligações de 
sucessões: 
vínculo causal 

Valoriza a 
disciplina como 
preparação e sua 
função/ claro e 
objetivo/ valoriza o 
estágio 

Professores de 
Estágio/ 
Professores 
PROCAD/ 
graduandos 

 
Quadro 3: Ethos dos professores nos sentidos atribuídos às disciplinas 

  

 Tendo em vista que, por meio dos discursos, os oradores expressam sua 

compreensão acerca dos fatos e das verdades, consideramos imperativo dar voz 

aos docentes. Saber os sentidos que eles atribuem ao planejamento se constitui 

como fundamental na compreensão do que pensam acerca das condições do ser 

professor e, sobretudo, da proposta de planejamento da Instituição da qual fazem 

parte. Logo, nos apropriamos dos exemplos 10, 11 e 12 para catarmos as ideias 

defendidas pelos docentes acerca da função do planejamento. 

Exemplo 10:  
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Hoje, a própria matriz curricular do curso, está... ela exige que os 
professores se reúnam, por exemplo, nós temos... a nossa matriz 
curricular, ela foi organizada em núcleo para facilitar esse... esse 
diálogo, não é? Com os professores, até para que não haja 
superposição de conteúdos, você sabe que o MEC está ((inaudível)), 
então, nós, todo o grupo, por exemplo, nós vamos chamar o nosso 
grupo, onde estão estas disciplinas, núcleo de formação pedagógica. 
Então nós chamamos assim, núcleo de formação pedagógica. Por 
exemplo, dia 09, que é terça-feira, nós vamos ter uma reunião, não 
sei se você viu, lá ((inaudível)) estava convocado lá. Todos os 
professores envolvidos neste processo, é... nós fazemos reunião, 
nós discutimos a questão do... de... como vai ser a oferta de 
disciplinas e às vezes discutimos o... a questão do conteúdo, olha 
nós tamos trabalhando assim, assado, entendeu? Nós temos feito 
isso, temos procurado fazer esse entrosamento na medida do 
possível. (P1) 
 

P1 parte da ideia inicial de que é necessário os professores realizarem o 

planejamento coletivo, de modo que os docentes que trabalham na área possam 

desenvolver ações pedagógicas que se inter-relacionem. Assim, para sustentar sua 

tese inicial ele se apropria do argumento vínculo causal pertencente aos argumentos 

baseados na estrutura do real, ligações de sucessões.  Nesse caso, o orador parte 

das exigências institucionalizadas para justificar o fato de que, na IES da qual faz 

parte, o planejamento também funciona de forma coletiva, de tal modo que a própria 

matriz já está organizada de maneira que os profissionais participem do trabalho em 

coletividade. O núcleo de “formação pedagógica” tende a desenvolver o plano em 

grupo, mais especificamente, por área do conhecimento. 

O orador dialoga com a instituição que orienta as políticas educacionais ao 

afirmar que seguem as orientações e com os próprios colegas ao resgatar o 

encontro já agendado. Dirige-se aos entrevistadores, ao chamar a atenção para a 

data exposta anteriormente, reafirmando a ideia de que realmente o grupo está em 

consonância com as políticas que regem a educação. 

Por essa razão, deparamo-nos com um professor que revela o ethos de um 

profissional cujas atividades desenvolvem em convergência com as orientações 

educacionais e que busca trabalhar de forma coletiva, objetivando construir um 

espaço em que os docentes possam realizar trocas de informações e tomar 

decisões em conjunto. Sendo um profissional que lidera, motivando os colegas a 

participarem das atividades em grupo, e se considera um professor sintonizado com 

os colegas e com as políticas educacionais.  
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No exemplo 11: 

 
 
[...]  
O professor ou os professores, eles elaboram uma proposta da 
disciplina, e encaminham essa proposta para o departamento [...] é... 
o funcionamento da graduação, tem sido feito ou pelos menos, tenta-
se fazer, que se faça com base em áreas, né? Então, nós temos a 
área de metodologias do ensino de línguas que congrega os 
Professores de língua portuguesa e língua estrangeira, né? Então, 
hã...  bom, tem uma coordenação de área e tal, é... então, as 
propostas... as propostas da disciplina elas passam por uma 
discussão na área e aí, bom, há uma discussão mais ampla primeiro 
e depois as pessoas se reúnem, em geral pra discutir mais 
especificamente e aí a disciplina é implementada. E aí ela tenta 
contemplar, os interesses dos vários professores, né? E eu acho que 
ela consegue ser consonante com os vários interesses. (P2) 
 

 P2 parte da ideia de que as ações de elaboração do planejamento da 

instituição da qual ele faz parte já acontecem de forma coletiva. Isto é, os 

professores se reúnem, organizam o plano da disciplina e depois o enviam à 

coordenação. O orador constrói sua resposta utilizando o argumento o grupo e seus 

membros, pertencente aos argumentos baseados na estrutura do real, ligações de 

coexistência, uma vez que o orador apresenta como os professores se organizam 

para construir o plano e ainda destaca que são congregados por área. O 

planejamento se é ação pertencente à coletividade. 

 Destacamos, pelos posicionamentos assumidos, que o orador se dirige à 

congregação de professores da área, ou seja, aos professores da instituição, à 

coordenação do curso e aos graduandos da instituição, estabelecendo uma relação 

dialógica com a comunidade acadêmica que ele faz parte. 

 Conhecemos um professor que revela em seus discursos o ethos de um 

profissional que acredita na coletividade para pensar o planejamento, e que esse 

plano feito em grupo contemple os diversos interesses acadêmicos individuais de 

cada docente. Percebemos na fala do orador a preocupação em manter as 

individualidades de cada docente no plano coletivo. 

Exemplo 12: 
 
 

[...] 
Então, hoje acontece da seguinte maneira: ele é solitário. Você traz a 
ementa, né? aí vem a questão: a ementa nós não podemos mudar. 
Então, a ementa nos é dada, né? ementa, são assim, no máximo três 
linhas, que vem lá dizendo o que é que a disciplina visa, né? E, a 
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partir daquela ementa, cada professor tem sua autonomia pra dizer, 
pra colocar os conteúdos que quer, pra selecionar os textos que quer 
trabalhar, né? e pra, em cima daquela ementa, elaborar os objetivos 
que deseja. Então, tem sido assim. A prática tem sido uma prática 
muito solitária. (P3) 
 

P3 constrói sua resposta em torno do argumento por definição, pertencente 

aos argumentos quase-lógicos. Ou seja, ao definir a ementa como um texto de 

“apenas” três linhas, no qual consta o propósito da disciplina, o informante 

acrescenta que cabe ao professor a função de complementar o texto por meio do 

programa da disciplina, demonstrando, assim, a autonomia do docente na 

construção dos objetivos, dos conteúdos e da seleção dos textos que contemplem a 

finalidade da ementa. No entanto, notamos nos dizeres do informante que essa 

tarefa se é uma ação em que os participantes não interagem uns com os outros, é 

uma ação realizada somente pelo docente de cada disciplina. 

 Intuímos o diálogo que o orador estabelece com seus colegas de instituição e 

com a própria instituição quando afirma o caráter solitário da construção do 

programa. O orador considera que o ato de construir o programa da disciplina é um 

sinal de autonomia acadêmica, levando-nos a deduzir que o docente concebe esta 

ementa como uma orientação às ações as quais precisará desenvolver em sala de 

aula. Destarte, o orador dialoga com as novas teorias que defendem esse 

posicionamento. 

Em outras palavras, cada docente organiza a disciplina de acordo com seus 

conhecimentos e tomando por base seus referenciais teóricos, revelando o ethos de 

um professor autônomo, que decide os percursos pedagógicos necessários à 

formação do futuro professor de Língua Portuguesa. Percebemos também que o 

orador revela o ethos de um profissional solitário que realiza seus planejamentos de 

modo individual e que revela, em sua fala, o desejo de trabalhar em grupo. 

Observemos, em síntese, por meio do que dizem os docentes acerca dos 

sentidos construídos para o planejamento das disciplinas, a argumentação de cada 

um ao revelarem seu ethos. 

PROFESSOR ARGUMENTOS ETHOS AUDITÓRIO 

P1 Argumentos 
baseados na 
estrutura do real; 
ligações de 
sucessões: 
vínculo causal 

Profissional que 
trabalha em 
convergência com 
as orientações 
educacionais/ 
defende o trabalho 

Instituições que 
orientam as 
políticas 
educacionais/ 
professores da 
área (PROCAD)/ 
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coletivo  graduandos  

P2 Argumentos 
baseados na 
estrutura do real; 
ligações de 
coexistência: o 
grupo e seus 
membros 

Profissional que 
acredita no 
trabalho coletivo, 
mas que 
contemple as 
individualidades de 
cada um 

Congregação de 
professores da 
instituição/ 
Professores 
PROCAD 

P3 Argumentos 
quase-lógicos: 
definição  

Professor 
autônomo/ capaz 
/solitário na 
construção do 
planejamento/ 
desejo de trabalhar 
em grupo 

Professores da 
própria 
instituição/ 
teóricos da 
aprendizagem 

Quadro 4: Ethos dos professores nos sentidos atribuídos ao planejamento 

 

3.2 Da formação de professor no curso de Letras 

  

 Os sentidos são sempre construídos por meio das relações estabelecidas 

entre um eu e um outro, e essas relações, nos parecem, firmam-se com mais ênfase 

no espaço de sala de aula. Buscamos aqui compreender quais os sentidos que os 

docentes atribuem à formação de professor no curso de Letras, uma vez que são 

eles os responsáveis por esta formação e, por extensão, observamos o ethos que 

eles revelam quando se posicionam acerca dessa temática. 

 Selecionamos alguns tópicos que poderão nos direcionar ao entendimento 

desse ethos. Delimitamos as discussões por meio do que dizem os docentes a 

respeito dos sentidos de formação de professor, das teorias que orientam a 

formação e, por fim, das relações entre teoria e prática na sala de aula. 

Depois de esclarecido o acordo acerca do nosso percurso, vamos ao que 

dizem os docentes com relação aos sentidos que são construídos para a formação 

de professor. Para tal, utilizamos aqui os exemplos 13, 14 e 15. 

Exemplo 13: 

 
 

[...] 
Eles ainda acham, assim... por exemplo, não dão muito valor, essa é 
a realidade, talvez por, não sei se por falta de madure/  de 
amadurecimento, acho que não é, porque uma pessoa que vem fazer 
Letras, ela já sabe que é, no caso, aqui na nossa, que é uma 
licenciatura ((inaudível)), então vai ser professor, ele já tá sabendo 
desde o 1º período, os professores vão ((inaudível)), aliás desde 
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quando eles vão se matricular, a conversa é vocês estão fazendo um 
curso de formação de professor, ele vai ser professor e as vezes eles 
não valorizam. Então, a gente tem procurado dar importância [...]. 
(P1)  
 

 De acordo com o orador, os sentidos atribuídos à formação partem 

inicialmente da opinião de que os alunos não valorizam as questões que envolvem o 

ensino na formação de professor. Por esse motivo, ele, o professor, busca reverter a 

situação e procura demonstrar a relevância do ensino, principalmente, pelo fato de 

os alunos estarem em um curso de licenciatura. P1 constrói sua justificativa 

utilizando o vínculo causal, ao tomar por base o fato de os alunos terem se 

matriculados em um curso de Letras e, consequentemente, de um curso de 

formação de professor. O orador produz sua resposta empregando os argumentos 

baseados na estrutura do real; as ligações de sucessão: vínculo causal.  

 Desta maneira, verificamos que o professor dialoga diretamente com os 

alunos que optaram por realizar a matrícula no curso e, de acordo com o 

posicionamento dele, os alunos deveriam compreender que estão num curso de 

formação de professor e, por essa razão, as questões que envolvem o ensino são 

necessárias e necessitam valorizá-las. Percebemos, ainda, que o orador também 

dialoga com os professores do curso, que também estão tentando mostrar aos 

alunos as características de um curso de licenciatura. 

 Depreendemos do discurso do orador o ethos de um profissional que não 

aceita passivamente o posicionamento dos alunos, mostrando-se indignado com tal 

opinião e buscando mudar a situação. Assim, esse orador se coloca como alguém 

que pretende mostrar a importância da formação para os graduandos em um curso 

de licenciatura, ressaltando o próprio compromisso dos alunos quando realizam a 

matrícula. 

Exemplo 14: 

 
 

[...] 
então isso tem causado um pouco de problema também, por que às 
vezes, a gente parte do principio de que eles já viram algumas 
coisas, e eles não viram né? [...] Isso traz questões acho que pra 
própria formação deles, né? Por que acho que eles já vêm lá do 
curso de Letras, com uma imagem de formação de professores muito 
ruim. E isso causa problemas aqui, por que você tem que fazer dois 
trabalhos, né? Desfazer a imagem de que ser professor é ruim, ou de 
que ensino não é uma coisa que não é um adendo ao curso deles, 
né? E junto com isso formar o professor. Bom, boa parte das 
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discussões... boa parte do tempo é utilizado pra você desfazer essa 
imagem negativa, quando se consegue. (P2) 
 

O orador parte do princípio de que os docentes das disciplinas pedagógicas 

entendem que os alunos já dominam alguns conceitos e quando não condiz com a 

realidade podem trazer problemas para os próprios graduandos. P2 constrói sua 

resposta utilizando os argumentos de dissociação de noções, pelo fato de que cabe 

ao docente das disciplinas “fazer dois trabalhos” que, de acordo com o orador não 

se complementam, pelo fato de que o tempo não contribui. 

Por meio dos dizeres do professor, nos é possível afirmar que ele estabelece 

um diálogo com os alunos da graduação, ao propor discussões acerca dos possíveis 

problemas encontrados. Dirige-se, ainda, aos colegas de profissão, na tentativa de 

esclarecer a necessidade de realizar os dois trabalhos e desfazer a imagem que se 

tem construída de que ser professor é ruim. No discurso do professor, e também por 

meio do argumento por dissociação de noções, os alunos atribuem a formação do 

professor às disciplinas da FEUSP e não à formação recebida no curso de Letras, 

que se responsabilizaria pela formação técnica da área. Esses sentidos da formação 

do professor não vinculada a Letras são bem específicas nesse caso, já que, nas 

outras IES, os sentidos da formação docentes são vinculados ao próprio curso de 

Letras. Faz parte da identidade dos cursos e de seus docentes e alunos a formação 

dos professores, conforme se observa ao longo das entrevistas. P2 ainda mantém 

relações dialógicas com a comunidade acadêmica ao explicar que dedica uma parte 

do tempo para tentar mudar a imagem que os graduandos apresentam do ser 

professor. 

O orador revela o ethos de um profissional transformador, que assume a 

missão de tentar mudar a imagem do professor; vê-se, ainda, como um profissional 

formador, que se coloca na condição de assumir duas missões publicamente, a de 

desfazer a imagem que se tem do professor e ainda a de formar um bom professor. 

Esse orador se define como um agente que forma e tenta transformar alguns 

conceitos já adquiridos pelos alunos da graduação. 

Exemplo 15: 

 
 

[...] 
Porque quem é professor, como você já foi professora do ensino 
médio, sabe que é difícil... é muito difícil ser professor do ensino 
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médio, né? É muito difícil e... é difícil pela clientela, né? A clientela 
atenta demais! (Tom de ironia. Todos riem.) E é difícil também pra o 
professor, porque ele precisa ter uma boa formação. Precisa ter 
segurança. Ele precisa entender de literatura, ele precisa entender 
de texto, precisa entender de gramática... Ele precisa ser um 
professor bem informado, né? [...] (P3). 
 

P3 começa seu discurso afirmando ser muito difícil exercer a docência no 

Ensino Médio. Ele constrói sua resposta utilizando o argumento baseado na 

estrutura do real; as ligações de sucessões, mais especificamente o vínculo causal. 

O referido professor destaca o fato de os alunos não demonstrarem atenção às 

aulas na educação básica como a principal causa das dificuldades encontradas 

pelos docentes e salienta, ainda, a formação precária dos professores como outro 

grande problema encontrado no Ensino Médio. Embora P3 destaque a necessidade 

de o professor apresentar uma boa formação, demonstrar um saber científico, como 

forma de contribuir para chamar a atenção dos alunos em sala, que são qualidades 

que o docente dever ter para desenvolver um bom trabalho. 

Dessa forma, percebemos que esse orador dialoga diretamente com os 

professores da Educação Básica durante toda a sua fala, no sentido de mostrar, na 

visão dele, que as dificuldades encontradas são provocadas por motivos conhecidos 

do próprio orador e, por essa razão, sugere algumas possibilidades de resoluções 

dos problemas. Notamos, também, o diálogo que o orador estabelece com as 

universidades responsáveis pela formação de professor e destaca a necessidade de 

se oferecer uma boa formação, bem como, dialoga com o entrevistador quando se 

dirige a ele, lembrando que o mesmo já foi professor da Educação Básica.   

Percebemos um docente que se considera responsável por uma formação de 

qualidade que contemple os diversos eixos dos conhecimentos, de modo que seja 

possível contribuir com o professor da Educação Básica. Assim, ele se coloca na 

posição de quem pode realizar um trabalho com essa missão: formar alunos 

capazes de serem bons professores. 

O ethos que P3 revela em seu discurso é o de um profissional comprometido 

com a formação, que entende as dificuldades pelas quais passam um docente que 

trabalha com as séries iniciais. É um ethos de um professor que defende uma boa 

formação na graduação como forma de diminuir a indisciplina e facilitar o processo 

de aprendizagem da Educação Básica. 
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 O quadro abaixo nos remete ao ethos do professor por meio do que dizem os 

docentes acerca dos sentidos atribuídos à formação de professor no curso de 

Letras. 

PROFESSOR ARGUMENTOS ETHOS AUDITÓRIO 

P1 Argumentos 
baseados na 
estrutura do real; 
ligações de 
sucessões: 
vínculo causal 

Não aceita o 
posicionamento 
dos alunos/ tenta 
reverter o quadro 
de desvalorização/ 
pretende mostrar a 
importância da 
formação 

Alunos 
matriculados no 
curso e 
professores da 
Instituição 
(PROCAD) 

P2 Argumentos por 
dissociações de 
noções 

Transformador/ 
assume a missão 
de desfazer a 
imagem do 
professor/ formar 
um bom professor/ 
agente formador e 
transformador 

Alunos da 
graduação/ 
colegas de 
profissão/ 
comunidade 
acadêmica  

P3 Argumentos 
baseados na 
estrutura do real; 
ligações de 
sucessões: 
vínculo causal 

Responsável por 
uma formação de 
qualidade/ 
preocupada com 
os conhecimentos 
na formação/ 
comprometido/ 

Professores da 
educação básica/ 
universidades 
responsáveis 
pela formação de 
professor/ 
Professores 
PROCAD 

Quadro 5: Ethos dos professores nos sentidos atribuídos à formação docente 
 

Além de considerarmos necessário compreender o que os docentes pensam 

acerca da formação de professor é importante que esses expressem quais os 

sentidos que eles atribuem às escolhas teóricas que fundamentam as ações 

desenvolvidas nas disciplinas pelas quais são responsáveis. Para isso tomamos os 

exemplos 16, 17 e 18 para apresentar as teses que os docentes defendem acerca 

das escolhas teóricas que embasam o desenvolvimento das ações pedagógicas nas 

disciplinas. 

Exemplo 16: 

 
 

[...] 
Olha é... não que a gente faça uma salada, (risos) isto não existe, 
você tem que ter uma fundamentação, você tem que ter seus 
teóricos, né? Você sabe que a escolha metodológica, ela está 
pautada numa concepção de aprendizagem, numa tendência 
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pedagógica. Eu sigo muito a linha construtivista, entendeu? Eu me 
pauto muito nela, nessa linha construtivista, buscando o fundamento 
teórico do construtivismo, lógico que ele (inaudível) cada vez, ele vai 
se aperfeiçoando, ne? então... mas... mas é essa linha 
metodológica... teórica, melhor dizendo, por que a metodologia é 
quem vem vai dar suporte a essa linha teórica, né? Então a minha 
metodologia segue a teoria construtivista, eu procuro fazer dessa 
forma. (P1) 
 

P1 se posiciona já partindo do acordo de que todos os docentes devem ter 

seu referencial teórico definido e, por essa razão, o orador também se define 

teoricamente. Ele utiliza em sua resposta os argumentos baseados na estrutura do 

real; das ligações de sucessão, vínculo causal. O professor, ao realizar as ações 

pedagógicas, deve fundamentar teoricamente seus posicionamentos acadêmicos. 

P1 define qual percurso teórico-metodológico o orienta no desenvolvimento da 

disciplina durante o semestre. 

 Nesse caso, se dirige primeiro aos docentes que devem ter suas concepções 

teóricas definidas e delimitadas, depois ao próprio entrevistador quando tenta 

explicar a vinculação dos aspectos teóricos e metodológicos. Refere-se também aos 

pesquisadores construtivistas ao explicar que busca apenas o fundamento teórico, 

haja vista ser uma teoria que vem se aperfeiçoando, e muda constantemente.  

Percebemos na fala do professor a revelação do ethos que está em sintonia 

com os colegas de profissão, que pauta-se na fundamentação teórica para traçar 

seu percurso metodológico. Por essa razão, destaca os conhecimentos e as 

escolhas teóricas do profissional da educação como essenciais ao percurso 

pedagógico, necessários ao desempenho competente do educador. Deparamo-nos 

com o ethos de um professor que percebe a relevância das escolhas teóricas e 

conduz a disciplina de acordo com essas escolhas, buscando relacioná-las às 

práticas de sala de aula.   

Exemplo 17: 
 
 

[...] 
é... então assim, eu acho que não posso restringir né? a uma única 
perspectiva, né? aquilo que é... vai ser discutido com eles, e aí, eu 
trago, procuro trazer as mais diversas perspectivas das (inaudível) do 
cognitivismo, das práticas culturais, e enfim procuro formar um leque, 
mas na hora da discussão, eu discuto a partir de uma perspectiva, 
né? e sempre alertando pros alunos, procuro alertar pelo menos, o 
que significa trabalhar com uma perspectiva, ou com outra, né? 
assumindo uma ou outra, o que difere em relação ao conceito de 
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aprendizagem que você tem, de ensino, do que seja o aluno, bom, 
todas as significações sociais, políticas envolvidas. Eu não sei, às 
vezes acho que pode nos dá algum tipo de fragmentação que eu 
procuro concertar trazendo pra essas perspectivas mais discursivas, 
não sei, acho que é melhor assim, do que doutrinar, né? (nesse 
momento ouve-se uma risada) por que doutrinar, por que 
doutrinando é dizendo você tem que ser um analista do discurso. 
Acho que não é o caso nesse momento [...]. (P2) 
 

P2 inicia sua fala estabelecendo uma conversa com seu interlocutor, ao 

afirmar que não pode se restringir apenas a uma perspectiva teórica. Nesse caso, 

ele constrói sua resposta utilizando os argumentos baseados na estrutura do real; 

das ligações de sucessão, mais especificamente, vínculo causal. De acordo com o 

posicionamento do orador, é da responsabilidade dele, que tem essa compreensão 

e o domínio dos conhecimentos teóricos, discutir as questões que envolvem a 

fundamentação teórica, em suas aulas, por meio de diferentes perspectivas. 

Entendemos que o orador dialoga, ainda, diretamente com os pares, no caso 

professores, que pensam de modo diferente ao defenderem uma única perspectiva 

teórica. Dialoga com os alunos da graduação, na tentativa de mostrar o que significa 

seguir uma ou outra teoria, demonstrando a necessidade do aluno ter uma formação 

teórica mais ampla, mesmo que depois discuta as questões a partir de um lugar 

específico, ou seja, de uma perspectiva discursiva. 

 Observamos que o docente revela o ethos de um profissional preocupado em 

formar um graduando que esteja preparado para utilizar em suas ações pedagógicas 

diferentes perspectivas teóricas. Percebemos que P2 se preocupa em não doutrinar, 

mesmo que em sua fala consigamos perceber um analista do discurso, isto não o 

leva a querer formar analistas do discurso. Ele defende uma formação mais ampla 

do aluno na graduação, uma formação que tenha acesso a diferentes teorias e que 

possa compreendê-las, capaz de fazer uso delas com competência. Sua defesa é a 

de que o professor de modo geral discuta de um lugar teórico, mas que não se fixe 

apenas em um referencial. Em outras palavras, percebemos o ethos de um 

profissional que entende a necessidade do professor de se definir teoricamente, 

muito embora possa compreender que suas escolhas implicam determinados 

posicionamentos teóricos. Assim, é-nos revelado o ethos de um profissional 

preocupado em conduzir os graduandos a se tornarem professores autônomos 

intelectualmente, capazes de tomarem decisões teóricas que lhes possibilitem o 

crescimento acadêmico.  
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Exemplo 18: 

 
 

Olha, é... a própria ementa da Disciplina, ela já é muita clara. Ela já 
diz que a gente deve priorizar, nessa Disciplina, né? essas três 
práticas de sala de aula, né? Que é a prática de leitura, a prática de 
produção textual e a prática de análise linguística. Então, é..., apesar 
de algumas críticas, hoje em dia, eu diria a você que o senhor 
Geraldi ainda me é muito importante, né? (Riso) Porque ele discute 
de uma forma, numa linguagem bastante objetiva, bastante clara. 
[...]. E aí, o trabalho não tem como deixar de lado os Parâmetros 
Curriculares Nacionais, né? E até porque é... eu indico, o aluno vai 
buscar nas escolas, pega emprestado, passo as leituras pra casa 
dos Parâmetros e a gente discute. Os Parâmetros do fundamental, 
na minha opinião, ele é muito bom. Tem, sim, suas falhas, mas ele é 
muito didático. Eu diria, né? A gente vai ver objetivos pra o texto oral, 
objetivos da leitura do texto oral, objetivos da leitura do texto escrito, 
objetivos pra produção oral, objetivos pra produção escrita, objetivos 
pra análise linguística. Então, coisinhas que tão bem detalhadas, e o 
nosso aluno, infelizmente, ele chega, na maioria, a maioria dos 
nossos alunos chega, na Universidade, com um nível muito baixo, 
sabe? Um nível de aprendizagem, de conhecimento... Não tô falando 
de conhecimento de mundo, não. Tô falando de conhecimento 
linguístico, né?  ainda é muito baixo. Tem muita dificuldade de... de 
escrita, tem dificuldade demais de construir sentidos. (P3) 
 

 Nesse cenário discursivo, o orador em questão já inicia sua fala expondo que 

sua trajetória está respaldada nas orientações da instituição, já que utiliza como 

elemento de base a ementa da disciplina. Nesse caso, P3 apropria-se do aporte 

teórico de um estudioso respeitado na área, do Geraldi, que, segundo o docente, 

esse teórico lhe é muito importante. Toma como base a orientação do documento 

oficial para traçar o percurso e justificar suas decisões acerca da disciplina. 

Percebemos que o orador constrói sua resposta utilizando os argumentos baseados 

na estrutura do real; as ligações de sucessão, vínculo casual, de causa e 

consequência, mas também do argumento de autoridade, de autoridades teórica e 

institucional. 

 Observamos que o P3 dialoga com os teóricos que norteiam as orientações 

de ensino sobre os eixos: leitura, produção e análise linguística. Dialoga também 

com os próprios Parâmetros Curriculares e com os alunos da graduação, para 

mostrar a relevância dos documentos oficiais na formação do graduando. Do mesmo 

modo, direciona seu discurso para os professores da universidade, quando discute a 

importância das orientações nas disciplinas da área de ensino.   
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É possível observar que P3 revela em seus discursos o ethos de um 

profissional às voltas com os documentos oficiais que circulam com mais facilidade e 

utiliza-os como forma de facilitar o acesso dos graduandos às discussões abordadas 

em sala de aula, que, para ele, nos parecem, são discussões que se apresentam em 

outros meios de circulação. Notamos, ainda, um profissional consciente dos objetos 

de ensino na graduação e que se considera apto a ajudar os alunos do curso; 

constatamos, portanto, um professor preocupado em ampliar o nível acadêmico dos 

graduandos e percebemos um docente que valoriza os conhecimentos empíricos 

dos alunos, mas que visa a obter o domínio dos conhecimentos científicos. 

 No quadro abaixo a síntese acerca do ethos do professor por meio do que 

dizem com relação às escolhas teóricas que fundamentam o percurso das 

disciplinas em sala de aula. 

PROFESSOR ARGUMENTOS ETHOS AUDITÓRIO 

P1 Argumentos 
baseados na 
estrutura do real; 
ligações de 
sucessões: 
vínculo causal 

Domínio das 
teorias/ domínio 
dos 
conhecimentos/ 
competente/ 
Decidido/ definição 
teórica clara  

Docentes e 
pesquisadores 
que estudam o 
construtivismo  

P2 Argumentos 
baseados na 
estrutura do real; 
ligações de 
sucessões: 
vínculo causal 

Preocupado com 
uma formação de 
qualidade/ não 
doutrinar/ formação 
teórica 
diversificada 

Professores/ 
Professores 
PROCAD/ e 
alunos da 
graduação 

P3 Argumentos 
baseados na 
estrutura do real; 
ligações de 
sucessões: 
vínculo causal 

Consciente dos 
objetos de ensino/ 
preocupado com o 
nível acadêmico 
dos alunos/ 
valoriza os 
conhecimentos 
científicos/ 
convergente com 
as orientações 
oficiais 

Teóricos/ 
universidade/ 
alunos da 
graduação/ 
documentos 
oficiais 

Quadro 6: Ethos dos professores nos sentidos atribuídos à formação docente 

 

  A nossa análise se fundamenta ainda na busca pela compreensão dos 

sentidos que são atribuídos pelos docentes nas relações teoria e prática em sala de 

aula. Observemos o que os docentes expressam nos exemplos 19, 20 e 21 e de que 
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forma constroem o ethos ao falar da relação entre as teorias e as ações 

pedagógicas na graduação. 

Exemplo 19: 

 
 

[...] 
porque uma coisa é o aluno... bem, teorizar é uma coisa, não adianta 
você ter só a teoria, se você não associar essa teoria a uma prática, 
e uma prática que não seja o senso comum, por que senso comum 
todo mundo tem assim, num é preciso vim pra cá né? Então veja só, 
você sabe o conteúdo, você tem o conteúdo, então a prática tem 
contribuído para que o aluno transforme esse conhecimento científico 
em conhecimento escolar de fato, porque é isso que nós chamamos 
de transposição didáticas né? Fazer a transposição didática, você faz 
essa relação, aí está... é onde você faz suas escolhas teóricas né? 
Nesse momento que você vai mostrar pra ele, mas você tem um 
embasamento teórico, você não está fazendo um achismo, mas tá 
sabendo consciente o que você está fazendo, então, eu acho de 
fundamental importância, foi assim, louvável [...]. (P1) 
 

 P1 parte da ideia inicial de que teoria e prática precisam estar interligadas no 

processo ensino-aprendizagem. Para ele, de nada adiante uma teoria sozinha e, 

assim, justifica seu posicionamento utilizando em sua resposta o argumento por 

dissociação das noções, destacando o que se entende por teoria e prática 

separadamente. O orador dissocia os dois elementos na tentativa de mostrar a 

unificação logo em seguida, destacando a relevância da temática para a formação 

de professor.  

Por essa razão, entendemos que P1 dialoga diretamente com as teorias e 

com os teóricos que embasam os conteúdos do curso de Letras. Dirige-se, ainda, 

aos alunos da graduação para que eles possam estabelecer essas relações, bem 

como com o próprio professor da disciplina. já que esse deve partir do lugar da 

certeza para conduzir suas ações em sala de aula. 

Deparamo-nos com um orador que revela o ethos de um profissional que 

domina os conhecimentos científicos e consegue relacioná-los às atividades práticas 

em sala de aula, consciente do seu papel como formador, compreende a 

transposição didática sob a perspectiva de interrelação da teoria com a prática. 

Enfim, percebemos um professor atuante perante seu aluno com vistas a conduzir 

as relações teóricas e práticas na sala de aula.   

Exemplo 20: 
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[...] 
Mas é...  essas coisas que a gente ouve aqui, não são necessárias 
por que a gente já viu Gardner, já viu Bakhtin, já viu não sei o que. 
Muito naquela ideia, de que é... mera... é... transposição de 
conteúdos, e que demora pra se fazer, essa relação deles com o que 
seja ensino. E o problema maior que... é maior, quando esses alunos 
já são professores, que é o que acontece... por que você não tem 
grandes problemas com o aluno que está se formando e ainda não 
dá aula, mas o aluno que já é professor, em geral eles são 
professores em escolas particulares, né?  Eles já vêm com essa ideia 
muito fechada assim... então, desfazer isso... e a fala deles, é fala de 
professor em educação continuada. Essa garota que eu me referi, 
ela levanta a mão, e fala como se estivesse em um curso de 
formação continuada. Eu quero... vai lá e fala isso eu já faço né? 
Bom, mas não faz, por que todas as intervenções anteriores dela 
mostram que ela faz outra coisa e que não é aquilo que está sendo 
proposto. (P2)  
  

 Nessa etapa do discurso, P2 defende a ideia de que as práticas precisam 

estar embasadas pelas teorias. Ele defende seu posicionamento utilizando o 

argumento pela ilustração pertencente aos argumentos das ligações que 

fundamentam a estrutura do real; o fundamento pelo caso particular. Nesse caso, o 

orador ilustra a fala, trazendo para seu discurso um caso específico, que servirá 

para tornar mais claro seu posicionamento. Em outras palavras, o referido professor 

entende que os alunos não conseguem estabelecer relações entre as teorias e o 

ensino e que, muitas vezes, se comportam como se estivessem em um espaço de 

formação continuada e não em um curso de formação de professor. 

Percebemos que o orador estabelece um diálogo claramente com os 

professores formadores dos cursos de formação continuada, pelo fato de manterem 

a ideia de transposição didática, o que, para ele, não contribui na formação de 

professor. Notemos também que o orador dialoga com os alunos da graduação que 

já são professores, pelo fato de já terem conceitos pré-determinados. 

Conseguimos depreender, por meio do discurso de P2, o ethos de um 

profissional que não concorda com alguns conceitos que envolvem a formação 

docente, como é o caso das formações continuadas. É um profissional que deseja 

ampliar os conhecimentos e proporcionar aos graduandos possibilidades de 

intervenções mais adequadas às propostas feitas no curso.  

O orador parte da ideia de que é preciso desfazer os conceitos que os alunos 

da graduação já têm pré-concebidos acerca das questões que envolvem a teoria e a 
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prática. Notamos o ethos de um professor mais voltado para a necessidade de 

proporcionar ao graduando uma aprendizagem essencial à formação de qualidade.   

Exemplo 21: 

 
 

[...] 
Tentava interpretar, ali, à luz de alguma teoria, mas eu via uma 
dificuldade tremenda. Eu digo: “não, o que é que eu estou 
contribuindo pra prática mesmo, né?” Então, eu achei muito mais 
interessante que eles fossem, né? E aí, tem umas coisinhas aí pelo 
meio, que eles acham muito estranho. Eu digo: “Olhem, vocês vão 
observar “x” aulas, na mesma turma.” “Professora, e a gente não 
pode observar esse mesmo total de aulas, em duas turmas, não?” 
“Não. Vocês não podem observar em duas turmas. Se você vai 
observar no sexto ano... se são dez ou quinze aulas...  Se é o sexto 
ano A? Então continua dez ou quinze aulas no sexto ano A, até 
terminar.” “Mas professora, se a gente observasse, em duas turmas, 
a gente terminava mais rápido!” “Mas eu não quero isso. Sabe por 
que que eu não quero isso? Porque eu quero contribuir pra sua 
prática, quando você for professor.” “E como, professora, você pode 
contribuir?” “Ah, porque é o seguinte: vocês falam com o professor 
pra que ele... levam um ofício...  ‘Olhe, professor, eu vou observar 
suas aulas. São cinco aulas.’” Então, o professor, ele vai maquiar 
essas cinco aulas. Ele diz assim: “Olhe, turma, semana que vem, eu 
vou ter aqui um estagiário [...] (P3) 
 

P3 defende inicialmente a necessidade de relacionar a teoria com as 

questões práticas de forma mais efetiva. Constrói sua resposta utilizando o 

argumento a pessoa e seus atos pertencentes ao grupo dos argumentos baseados 

na estrutura do real; as ligações de coexistência. O valor de uma ação (mudar a 

atividade prática) está ligado diretamente à pessoa que o executa (o professor da 

disciplina). O docente também se utiliza do argumento de dissociação de noções, 

vinculadas ao par essência/aparência, no intuito de dissociar a noção de estágio 

efetivo e estágio maquiado.  

Nesse caso, entendemos que o orador dialoga com os professores da 

educação básica quando avisa aos alunos que poderão encontrar aulas apenas 

“maquiadas”, e com os próprios alunos da graduação quando explica os motivos que 

o motivaram a realizar essa atividade. E, além disso, o orador dialoga consigo 

mesmo, com a própria concepção do que é ser professor e do que é estágio e 

prática docente, quando decide mudar a atividade prática e se questiona se vai 

contribuir para a formação dos alunos. 
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O orador revela em seu discurso o ethos de um profissional que tem como 

meta contribuir diretamente com os professores da educação básica, bem como se 

compromete a incentivar os alunos a se tornarem bons professores. Enfim, 

percebemos um professor cujo ethos revela um profissional comprometido com a 

educação e que é consciente do seu papel de formador, buscando agir de forma 

atuante, ao mesmo tempo em que demonstra ser um docente muito mais 

preocupado com a qualidade do que com a quantidade. 

 Em síntese, o ethos do professor por meio do que diz acerca da relação entre 

a teoria e a prática nas disciplinas de formação pedagógicas. 

PROFESSOR ARGUMENTOS ETHOS AUDITÓRIO 

P1 Argumentos por 
dissociações de 
noções  

Domínio das 
teorias/ domínio 
conhecimentos 
científicos/ conduz 
as aulas sob o 
enfoque teoria e 
prática  

Teóricos e 
alunos da 
graduação  

P2 Argumentos das 
ligações que 
fundamentam a 
estrutura do real; 
fundamento pelo 
caso particular: 
argumento pela 
ilustração 

Profissional 
preocupado com o 
saber fazer e com 
a aprendizagem os 
graduandos 

Professores de 
formação 
continuada e 
alunos da 
graduação 

P3 Argumentos 
baseados na 
estrutura do real; 
ligações de 
coexistência: a 
pessoa e seus 
atos 

Profissional que 
pretende contribuir 
com a educação 
básica/ consciente 
da função do 
formador/ maior 
ênfase na 
qualidade 

Professores da 
educação básica/ 
alunos da 
graduação / 
consigo mesmo  

Quadro 7: Ethos dos professores nos sentidos atribuídos à relação teoria e prática  

 

 Com o intuito de concluir o tópico a respeito do que dizem os docentes com 

relação à formação de professor, vamos compreender quais os sentidos atribuídos 

às atividades de ensino desenvolvidas nas disciplinas ou sugeridas pelo curso. 

Partimos da compreensão de que esse ponto é primordial em um curso para 

formação de professores pelo fato de justificarem as atividades desenvolvidas na 

graduação. Achamos relevante saber o que os docentes revelam sobre si mesmos 
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quando expressam seus pensamentos acerca dessa temática. Assim, selecionamos 

os exemplos 22, 23 e 24 para abordar essa discussão. 

Exemplo 22: 
 
 

[...] 
são só os fundamentos teóricos da prática educativa, que eles vão 
ter, ai a gente trabalha, então esse momento é aqui na escola, aqui, 
na sala de aula aqui com a gente, depois eles vão para a escola, 
então, lá na escola eles vão fazer esse trabalho de pesquisador, 
porque eles num vão lá, só por... pra ir, eles aplicam instrumentos de 
coleta de dados, por exemplo, no diagnóstico eles aplicam um 
questionário pra verem, sentirem a comunidade escolar, a escola, o 
bairro onde se situa, é essas questões que podem interferir no 
processo de ensino-aprendizagem. É... na outra... eles vão ver se a 
escola tem um projeto pedagógico, que nem toda escola tem, vocês 
sabem disso, apesar de ser uma exigência da ... nem sabe o que é 
projeto pedagógico né? E nós... nossos alunos já deixaram 
contribuição, quando vão pra lá que fizeram... eles quando 
retornam...porque eles vão pra lá tem um período que eles vão, 
depois eles retornam, com esses dados coletados, eles vão construir 
um relatório, pra mim isso é pesquisa [...] (P1) 
 

O ethos de P1 se revela, entre outros aspectos, ao falar das chamadas 

disciplinas pedagógicas que, nesse caso, são os fundamentos das práticas 

educativas. Ele constrói sua resposta utilizando como estratégia argumentativa a 

definição que faz parte do grupo dos argumentos quase-lógicos. Em seguida, utiliza-

se do argumento da divisão do todos em suas partes, também pertencente aos 

argumentos quase-lógicos, já que divide o que faz parte de cada uma das disciplinas 

por semestre, para mostrar o todo da formação.  Nesse sentido, o professor detalha 

as ações práticas que os graduandos necessitam desenvolver no decorrer de cada 

semestre. 

Conseguimos perceber que P1 estabelece uma conversa com seu auditório 

imediato, no caso os próprios alunos do curso, bem como com as escolas que são 

visitadas pelos grupos, ou seja, com os professores de Educação Básica. 

Percebemos, ainda, que há um diálogo com os pesquisadores em geral, 

pincipalmente pelo fato de o orador definir essas ações como pesquisa e acreditar 

que está formando pesquisadores. 

Notamos a presença do ethos de um professor que motiva os alunos a se 

tornarem pesquisadores, que atribui às disciplinas que ministra a função de 

instrumentalizar pedagogicamente os graduandos, de modo que os alunos possam 
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promover contribuições às escolas que irão observar de acordo com as 

necessidades de cada uma, refletindo acerca de questões pedagógicas importantes 

na formação do aluno da Educação Básica. Percebemos ainda um docente às voltas 

com o domínio do saber científico, uma vez que cabe a ele preparar os alunos para 

as atividades que a disciplina exige. No caso, as visitas de observação às escolas. 

Exemplo 23: 

 
 

[...] 
Estou pensando na função que a oralidade poderia ter em sala de 
aula, né? Que é uma coisa que a gente não encontra né?  Até pra 
poder possibilitar diálogo, por que muito do que se tem dito 
ultimamente, é do dialógico, né? Tem que ter dialógico, só que você 
vai olhar as propostas, e são todas propostas caladas, né? O 
dialógico, ele assim vem só como fundamentação teórica, né? E ele 
se reduz ao escrito, agora o dialógico de fato em sala de aula, o 
dialógico ele não... é pluri, ele poderia ser múltiplo, ele continua não 
existindo, né? (P2) 
 

 O orador parte da compreensão de que a função da oralidade deve se 

confirmar nas ações em sala de aula, uma vez que se fala tanto em diálogos nas 

teorias estudadas. O orador constrói sua resposta utilizando em seu posicionamento 

os argumentos quase-lógicos: contradição e incompatibilidade. Ou seja, se a 

academia discute as questões que envolvem o caráter dialógico da linguagem, então 

as propostas deveriam ter mais relações com a temática. No entanto, segundo o 

orador, o que se percebe é o silenciamento na e da sala de aula. Para ele, a 

temática, nestes moldes, só tem validade como fundamentação teórica. 

 Compreendemos que o orador dialoga com os teóricos do interacionismo e, 

mais diretamente com Bakhtin, pelo fato do conceito ter surgido com o filósofo russo 

e P2 instiga questionamentos no uso da terminologia e na prática de fato. Convém, 

ainda, salientar que também são mantidos diálogos com os alunos e professores da 

graduação, bem como com os demais profissionais da educação de modo geral. 

Notamos, também, que o orador se dirige aos pesquisadores que estudam os 

fundamentos bakhtinianos e deles se apropriam para justificarem suas pesquisas 

divulgadas em textos acadêmicos. 

 Nesse sentido, conferimos um orador que revela o ethos de um profissional 

conhecedor das teorias e consegue aproximá-las da realidade, contextualizando-as, 

considerando que o dialógico não funciona na sala de aula, servindo apenas como 
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fundamentação teórica, ou seja, as ações mostram que as questões que norteiam a 

teoria não vão para a sala de aula. Revela o ethos de um profissional que 

compreende a dimensão dialógica nas relações humanas, mas que entende a 

educação como o espaço em que o dialógico ainda não atua, mesmo que nos 

discursos essa temática esteja sempre presente. 

Exemplo 24: 

 
 

Porque não adianta a gente só mostrar o lado do professor. É aí 
quando eu peço pra que eles preparem uma aula né? Como eles 
dariam essa aula e eu peço, porque eu sei que o Estágio vai pedir... 
E aí eles preparam e aí a gente vai... expõe do mesmo jeito, e já se 
começa a analisar aí. Mas, olhando sempre com esse olhar das 
práticas de sala de aula: da leitura, da produção textual, da análise 
linguística, da importância dos gêneros textuais, né?  Do texto como 
unidade de ensino nessas aulas. Então, essa é uma prática que eu 
digo que eu modifiquei, é... que eu vejo como principal modificação, 
na minha  Disciplina, né? Antes, eu não fazia isso. (P3) 
 

 A fala de P3 surge como uma resposta à ideia de que os alunos vão observar 

o professor na escola. Neste caso, ele defende que isto não é o suficiente, posto que 

se faz necessário que o graduando também se coloque na condição de professor, 

passando a ser analisado e a perceber o contexto em que o profissional da 

educação básica se encontra. Percebemos que o orador se dirige a este grupo 

quando afirma que não adianta mostrar apenas as questões referentes ao professor 

que está na sala de aula, pois são necessários outros elementos de análise. P3 se 

utiliza dos argumentos baseados na estrutura do real: os fins e os meios para 

defender seu posicionamento.  

Em outras palavras, para o docente, os fins se configuram na graduação pelo 

estágio, é preciso que o aluno tenha experimentos que possam prepará-lo para essa 

finalidade. Dessa forma, a disciplina de Didática se constitui como um dos meios que 

proporciona o contato dos alunos com as práticas de ensino, com vista a 

encaminhá-lo ao estágio com mais segurança e competência.  

 P3 dialoga diretamente com os alunos e com os professores da graduação, 

bem como com os professores da educação básica, quando destaca que não basta 

mostrar somente o lado do professor. Inferimos, nesse caso, “o professor”, como o 

professor colaborador (termo utilizado no Estágio Supervisionado para os 

professores da educação básica). Do mesmo modo, notamos que P3 se dirige ao 
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professor de Estágio e a instituição da qual o orador faz parte, principalmente 

quando ele explica as mudanças ocorridas na disciplina durante o processo de 

planejamento do semestre. 

 Compreendemos um orador que revela o ethos de um profissional dedicado 

aos saberes pedagógicos, que busca contribuir para a formação do graduando no 

curso de Letras um agente formador. Revela, ainda, um professor consciente das 

práticas educativas e que compreende a relevância das questões práticas na 

dimensão formativa do indivíduo. 

Em síntese, no quadro 8, o ethos do professor por meio dos sentidos que os 

docentes atribuem às atividades de ensino das disciplinas de formação pedagógica. 

PROFESSOR ARGUMENTOS ETHOS AUDITÓRIO 

P1 Argumentos 
quase-lógicos: 
definição e a 
divisão do todo 
em suas partes  

Domínio das 
teorias/ domínio do 
saber científico/ 
conduz as aulas 
sob o enfoque 
teoria e prática  

Teóricos e 
alunos da 
graduação  

P2 Argumentos 
quase-lógicos: 
contradição e 
incompatibilidade 

Domínio das 
teorias/ 
compreende a 
dimensão dialógica 
da linguagem  

Teóricos 
interacionistas, 
alunos e 
professores da 
graduação/ 
pesquisadores  

P3 Argumentos 
baseados na 
estrutura do real; 
ligações de 
sucessão: os fins 
e os meios 

Profissional 
dedicado/ agente 
formador/ 
consciente  

Professores da 
educação básica/ 
alunos da 
graduação / 
instituição  

Quadro 8: Ethos do professores nos sentidos atribuídos às atividades da disciplina ou propostas pelo 

próprio curso 

 

3.3 Das questões que envolvem o ensino  

 

Para continuar com as nossas análises, observemos os sentidos que os 

docentes atribuem ao ensino, principalmente pelo fato de que aqueles que 

desenvolvem as ações, muitas vezes não refletem sobre elas. Assim, essa etapa do 

trabalho consiste em um espaço propício ao entendimento dos posicionamentos dos 

docentes com relação aos sentidos atribuídos ao ensino. 

 Os professores são autoridades no assunto, uma vez que são eles os 

responsáveis pela educação de modo geral, e no nosso caso, os responsáveis pela 
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formação de professor de Língua Portuguesa. Falam do lugar de quem conhece, 

utiliza e compreende a dimensão do que seja ensino e de quem proporciona 

condições de se pensar e repensar as práticas pedagógicas em sala de aula. 

Em decorrência dessas justificativas, vamos ao que os docentes pensam com 

relação ao tema, quais os sentidos que eles atribuem ao ensino e qual o ethos que 

eles revelam quando defendem seus posicionamentos. Para tanto, selecionamos os 

exemplos 25, 26 e 27 para abordar as discussões. 

Exemplo 25: 
 
 

[...] 
Olha temos falado tanto, mas o nordeste, meu Deus! Ainda tá com 
IDEB lá em baixo, o Maranhão nem se fala só tá perdendo pra 
Alagoas e pra outro estado, eu nem me lembro... poxa vida! Nós 
estamos lá em baixo, então o que é isso? se você tiver profissionais 
mais bem formados, lógico que você vai ter um trabalho pedagógico 
melhor, um profissional mais atuante num é? Só não faz se não 
quiser. Vai refletir na educação básica, eu vejo assim, que é pra onde 
eles vão. (P1) 
 

P1 parte dos dados apresentados por um instituto de pesquisa do governo 

brasileiro (IDEB) para estabelecer o acordo prévio com seu interlocutor. Ele utiliza os 

argumentos baseados na estrutura do real, das ligações de sucessão: fins e meios. 

Na perspectiva do docente, as disciplinas pedagógicas se firmam como um meio 

que pode proporcionar uma formação de qualidade aos graduandos e levá-los a 

reverter os dados do IDEB. Considerando que os graduandos serão os futuros 

professores da Educação Básica, é de responsabilidade do Ensino Superior 

proporcionar condições para que esses possam realizar mudanças e, 

consequentemente, reverter os resultados apresentados pelo instituto, no que se 

refere aos dados da Educação Básica. 

 Compreendemos que o orador estabelece diálogos diversos e se dirige aos 

graduandos e aos professores da Educação Básica ao expressar surpresa diante 

dos dados apresentados, também dialoga com a universidade, quando destaca a 

formação como um dos meios que poderá reverter a situação em destaque. 

Notamos que o professor revela em seu discurso o ethos de um profissional 

que se surpreende com os resultados que são divulgados, mas que também se 

coloca na condição de responsável para revertê-los. É um profissional que acredita 

que seu trabalho poderá ter reflexos positivos na Educação Básica, uma vez que se 
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coloca como um formador que tem como meta contribuir para uma formação de 

qualidade. Assim, ele pretende conduzir a formação dos graduandos de modo que 

esses possam atuar com competência na função que escolheram, no caso: ser 

professor. 

Exemplo 26: 

 
 

[...] 
Aqui, a gente recebe o aluno e o aluno, ele, nunca ouviu coisas de 
ensino, ou se ouviu coisas de ensino, pelo que a gente recebe de 
informações aqui, é sempre como algo menor [...] em que uma 
menina levantou a mão, e disse: há! Mas é...  essas coisas que a 
gente ouve aqui, não são necessárias por que a gente já viu 
Gardner, já viu Bakhtin, já viu não sei o que. Muito naquela ideia, de 
que é... mera... é... transposição de conteúdos, e que demora pra se 
fazer, essa relação deles com o que seja ensino. (P2) 
 

 Diante do posicionamento inicial do orador, percebemos que ele parte da 

ideia de que os graduandos deveriam ter tido mais contato com questões relativas 

ao ensino em semestres anteriores e percebemos por intermédio de sua fala, o 

desejo de que a temática seja mais discutida nesses períodos. O docente utiliza os 

argumentos que fundamentam a estrutura do real; o fundamento pelo caso 

particular: ilustração para defender sua tese inicial. O orador se apropria dos dizeres 

de uma aluna para demonstrar que, no seu entendimento, as questões sobre ensino 

ainda não estão bem claras para o aluno quando este entra em contato com as 

disciplinas de formação pedagógica e necessita estabelecer relações entre as 

teorias e as práticas de sala de aula. 

 Compreendemos que o docente estabelece contatos dialógicos com os 

professores da graduação, mais especificamente com os semestres anteriores, ao 

destacar que os alunos não ouviram nada sobre ensino de um modo geral; dialoga 

ainda com o próprio aluno da graduação, uma vez que demora bastante para o 

professor conseguir fazer com que eles compreendam a dimensão de ensino no 

curso que escolheram. Por fim, o orador dialoga com as teorias que se configuram, a 

seu ver, para o aluno da graduação, apenas como transposição didática.  

 Por essa razão, Encontramos um orador que revela em seu discurso o ethos 

de um professor interessado em formar os alunos numa perspectiva de mais 

fundamentação teórica, para que possam compreender as teorias como uma forma 

de embasar as ações práticas e não apenas como transposição didática. Notamos, 
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ainda, a presença de um professor que pretende relacionar os conhecimentos dos 

alunos interligando-os à temática do ensino e, que é um professor formador que 

acredita no seu fazer pedagógico e valoriza-o. 

Exemplo 27: 

 
 

[...] 
quando ele traz o conceito de competência textual. Que deve ser o 
alvo do professor desenvolver... contribuir, né? (Risos) desenvolver, 
não, que a pessoa não desenvolve nada. Ele contribui para o 
desenvolvimento dessa competência comunicativa do aluno, né? 
Então, vemos texto como unidade de ensino, gêneros como objeto 
de ensino. [...] Mas uma formação em termos do que é uma língua, 
né?  acho que já começa por aí. Antes de ser a língua materna, 
antes da gente... é... Como é que diz?  Não é sintetizar a palavra que 
eu tô querendo dizer. Antes de a gente definir, né? afunilar pra língua 
materna, a gente já tem uma concepção toda em cima do que é uma 
língua, né? do que seja o trabalho com a língua, com a linguagem, 
partindo do princípio da interação social [...] (P3) 
 

 P3 revela o ethos quando ao tomar a palavra, já estabelece com seu 

interlocutor o acordo de qual deve ser o objetivo do professor de Língua Portuguesa, 

a saber: contribuir para o desenvolvimento, no caso, da competência textual do 

aluno. Para isto, ele constrói sua resposta utilizando os argumentos baseados na 

estrutura do real; das ligações de sucessão: vínculo causal. Considerando que o 

foco do docente deve ser a competência textual, segundo o orador, seria preciso 

que os cursos de licenciatura se preocupassem efetivamente com as formações de 

professores. 

 Por essa razão, ainda buscando justificar seu posicionamento, o orador se 

apropria dos argumentos quase-lógicos: a divisão do todo em suas partes. Defende 

que a linguagem como interação social deve ser o foco do ensino, com vista a levar 

o graduando a compreender a própria língua materna. 

 Encontramo-nos com um orador que dialoga diretamente com as orientações 

de ensino, com as temáticas sugeridas, bem como com o professor de Língua 

Portuguesa, quando destaca qual deva ser o objeto de ensino, e ainda com o 

graduando na perspectiva de que ele também se volte à sua formação. 

 Sob essa perspectiva, apresentamos com o ethos de um profissional que 

contribui para que a formação do graduando seja pautada na interação social, que 
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vê o texto como objeto de ensino de Língua Portuguesa e compreende a dimensão 

da competência textual. 

Em síntese, no quadro 9, o ethos do professor por meio dos sentidos que os 

docentes atribuem às questões que envolvem o ensino nas disciplinas de formação 

pedagógicas. 

PROFESSOR ARGUMENTOS  ETHOS AUDITÓRIO 

P1 Argumentos 
baseados na 
estrutura do real; 
das ligações de 
sucessões: fins e 
meios  

Responsável/ 
acredita no 
trabalho/ 
competente/ 

Graduandos / 
professores da 
educação básica/ 
Professores 
PROCAD 

P2 Argumentos das 
ligações que 
fundamentam a 
estrutura do real; 
fundamento pelo 
caso particular: 
argumento pela 
ilustração 

Profissional 
preocupado com o 
a fundamentação 
teórica na 
formação/ valoriza 
o fazer pedagógico  

Professores de 
formação 
continuada e 
alunos da 
graduação 

P3 Argumentos 
baseados na 
estrutura do real; 
ligações de 
sucessão: vinculo 
causal 
Argumentos 
quase-lógicos: 
divisão do todo 
em suas partes 

Professor  
interacionista/ 
competente/  

Professores da 
educação básica/ 
Orientações de 
ensino/ alunos 
da graduação / 
professor de 
Língua 
Portuguesa  

Quadro 9: Ethos dos professores nos sentidos atribuídos às questões que envolvem o ensino 

 

3.4 Das disciplinas voltadas ao ensino no curso de Letras 

  

 Os saberes docentes incorporam as formações específicas de cada área e as 

formações pedagógicas, que fazem dos graduandos os futuros professores dos 

cursos de licenciatura, no nosso caso, os professores de Língua Portuguesa. Com 

vista a compreender essa articulação, necessitamos que os docentes responsáveis 

pelas disciplinas expressem seus posicionamentos com relação às funções que as 

disciplinas exercem na formação do professor. 

 Convém ressaltarmos que nossas discussões buscam compreender os 

sentidos que os docentes atribuem às disciplinas voltadas ao ensino no curso e que, 
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por extensão, qual o ethos que eles revelam em suas falas que contribuem para a 

compreensão das disciplinas na formação de professor. 

 Seguindo o percurso discursivo, nos exemplos 28, 29 e 30 os docentes se 

posicionam com relação ao que defendem acerca das disciplinas em foco. 

Exemplo 28:  

 
 

[...] 
isso aí já ajuda para que eles vão ah... vão tendo um olhar de 
pesquisador, até porque o professor ele tem que ser um pesquisador, 
todo professor deve ser um pesquisador, como é que ele vai buscar 
informação, melhorar a sua prática não é? Então, essas práticas elas 
tem contribuído para esse incentivo à pesquisa, e aí nós já temos 
alunos que se engajam, no nosso departamento não era assim, é... 
não tinha entendido o aluno envolvido em pesquisa, querendo 
pesquisar, hoje você tem, é projeto de extensão, é projeto de 
pesquisa mesmo e isso eu vejo que é uma contribuição que a própria 
disciplina dá e ... para esse trabalho, para esse trabalho com a 
pesquisa. (P1) 
 

O orador parte da ideia inicial de que todo professor deve se constituir 

também como um pesquisador, uma vez que, para ele, a pesquisa contribui para 

melhorar a prática de sala de aula. P1 defende seu posicionamento utilizando em 

suas respostas os argumentos baseados na estrutura do real; das ligações de 

sucessão: vinculo causal, já que de acordo com o referido docente, as atividades 

práticas proporcionadas pelo curso têm de certa forma, incentivado a pesquisa na 

universidade. No discurso do professor, o incentivo à pesquisa é uma das 

contribuições que a disciplina promove para o crescimento acadêmico dos 

graduandos.  

P1 se dirige aos pesquisadores em geral e a própria IES por meio do 

departamento. Segundo ele, a instituição em que trabalha agora compreende a 

dimensão do ato de pesquisar. Percebemos, ainda, o diálogo com os professores 

das disciplinas da área de ensino que desenvolvem as ações de incentivo e ao 

próprio aluno que “agora”, de acordo com o orador, já se engaja nas atividades 

promovidas pela instituição com relação à pesquisa e à extensão. 

Temos como ponto central um orador que revela em sua fala o ethos de um 

professor-pesquisador e de um profissional que vê nas pesquisas as possibilidades 

de melhoria da educação, sendo, desse modo, um professor incentivador na 

graduação. 
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Exemplo 29: 

 
 

Por que uma coisa que você tem que considerar muito fortemente 
quando se trata do ensino de Língua Portuguesa, é partindo do 
principio de que o aluno já sabe Língua Portuguesa, né? É... ao 
mesmo tempo que ele já sabe, ele tem que aprender, então... é como 
lidar com esse lugar que muitas vezes é conflitivo mesmo, né? E que 
eu acho que gera muito, de todas essas polêmicas mesmo, né? De 
como se compreende muitas das coisas que se diz enquanto ao 
ensino de Língua Portuguesa mesmo, né? Bom, se o aluno já sabe, 
pra que eu vou ensinar pra que, né? Ou é numa outra perspectiva 
mais (inaudível) e prescritiva, o aluno sabe/ mais sabe o errado, 
então em algum lugar existe o correto, né? Então... assim, esses 
vários pontos de vista, quando eles vem pra sala de aula, acho que 
eles ajudam o aluno a ir configurando, né? uma ideia, do que seja 
ensinar a Língua Portuguesa, por que aí ele tem que partir de todos 
esses lugares, né? o que o aluno traz, o que é a norma e como ela é 
considerada por diversos autores, né? O que seria um suposto 
padrão, por que aí vai se alimentar mais é... da perspectiva 
tradicional, então eu acho que ajuda a gerar polêmica, polêmica 
nesse sentido de colocar vários pontos de vista em contraponto[...] 
(P2) 
 

P2 parte do lugar de que o ensino acontece em uma dimensão de conflitos, 

uma vez que, para ele, o aluno já vem para a escola sabendo Língua Portuguesa, o 

que leva à pergunta: se o aluno já sabe a Língua Portuguesa, qual seria o objeto de 

ensino da disciplina? Tomando por base essa compreensão inicial, o orador se 

apropria dos argumentos quase-lógicos por enumeração e divisão do todo em 

partes, para justificar seu posicionamento. Para o orador, os objetos de ensino 

confluem de vários lugares sociais, muitas vezes divergentes, mas que formam um 

todo. Todavia, essa realidade pode oferecer aos graduandos uma visão do que seja 

de fato ensinar Língua Portuguesa, na medida em que, para o orador, a disciplina se 

desenvolve em um amplo debate buscando construir conceitos vindos de várias 

teorias. 

Entendemos que o professor mantém diálogo com os graduandos, pelo fato 

de querer mostrar de onde partem os objetos de ensino da Língua Portuguesa e 

dialoga também com as teorias, tanto com as de perspectiva tradicional como com 

as de perspectivas mais modernas e atualizadas.  

Vemos nos discursos desse orador, o ethos de um profissional que se 

apresenta com perspectivas teóricas amplas, que não segue apenas uma 

concepção, mas que compreende o caráter conflitivo da língua. Assim, considera-se 
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um profissional que tende a aproveitar os diversos conhecimentos dos alunos para 

compor a aula, mostrando-se como um professor polêmico, pois entende que 

precisa partir de vários lugares de fala para compor o ensino de Língua Portuguesa 

na graduação, nem sempre estabelecendo diálogos harmoniosos com e entre os 

graduandos. 

Exemplo 30: 

 
 

[...] 
Então, eu acho que a minha proposta é essa. No geral, as aulas 
acontecem mais... Assim... sabe... eu gosto dessa discussão. Sabe 
que eu gosto dessa disciplina? das disciplinas, que eu trabalhei até 
hoje, essa é a que eu falo menos. (Entrevistadora rir) Porque eu 
dou... acabo dando bastante espaço pra eles, né? O ano passado, - 
não sei se você chegou a presenciar essa aula? – nessas 
observações, que teve uma aula que era exatamente dessa 
apresentação dos planos de aula, que eu não podia falar de jeito 
nenhum, porque eu tinha extraído um dente e eu não tinha condições 
de falar. E aconteceram quatro aulas e, em nenhum momento, a 
gente ouviu o silêncio, porque os alunos conduziram a aula do 
começo até o final. Um grupo apresentava e os outros, eu não sei o 
que foi que aconteceu com eles, que eles incorporaram o 
professor.... Foi assim uma situação, assim, de chegar a deixar a 
gente lá no canto da parede, né? Então, é uma aula que, eles... no 
geral, ela acontece muito assim. Por isso que eu gosto dessa parte. 
Eu gosto, porque ela tem um caráter muito prático, essa minha 
disciplina. Eu consegui dar um caráter... Espero que agora, no 
próximo semestre, eu já consiga pensar... já vou pensar  algumas 
modificações... A gente tem sempre que modificar. Não dá pra se 
acomodar. (P3) 
  

 O referido orador expressa uma relação pessoal com a disciplina em questão, 

justifica seu posicionamento se apropriando do argumento pela ilustração 

pertencente ao argumento das ligações que fundamentam a estrutura do real; o 

fundamento pelo caso particular. P3 ressalta o caráter dialógico que a disciplina 

assume no desenvolvimento das ações, e destaca uma situação que realça esse 

ponto de vista. 

 Percebemos que ele dialoga com seus colegas de profissão, mostrando a 

evolução das ações pedagógicas desenvolvidas em sala de aula e dirige-se ao 

aluno da graduação, que pode conduzir as discussões com liberdade, relacionando 

as experiências de sala de aula com as teorias que proporcionam inovação. Ele se 

direciona ainda ao entrevistador buscando saber se esse quando observador na 

construção do corpus presenciou o fato que o docente destaca em sua fala. 
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Nesse caso, deparamo-nos com o ethos do orador mais voltado ao 

profissional democrático, interacionista, que consegue promover espaços de 

discussões nos quais o aluno é o sujeito da ação. Ainda, de acordo com P3, ele não 

se considera um profissional acomodado, pois é alguém que busca constantemente 

inovar. O orador se vê como um professor inovador das metodologias nas disciplinas 

voltadas ao ensino.  

Apresentamos em síntese, no quadro 10, o ethos do professor por meio dos 

sentidos que os docentes atribuem às disciplinas voltadas ao ensino na formação de 

professor. 

PROFESSOR ARGUMENTOS ETHOS AUDITÓRIO 

P1 Argumentos 
baseados na 
estrutura do real; 
das ligações de 
sucessão: vínculo 
causal 

Professor-
pesquisador/ 
pesquisa: melhoria 
na educação/ 
incentivador  

Pesquisadores/ 
professores das 
disciplinas 
(PROCAD)/ 
alunos da 
graduação  

P2 Dissociação das 
noções 

Profissional com 
perspectivas 
teóricas amplas/ 
aproveita os 
conhecimentos dos 
alunos/ polêmico  

Graduandos/ 
teorias e teóricos 

P3 Ligações que 
fundamenta a 
estrutura do real; 
o fundamento pelo 
caso particular: A 
ilustração 

Inovador/ 
interacionista/ 
sujeito da ação 
pedagógicas/ 
democrático 

Professores/ 
alunos da 
graduação/ 
teorias 
interacionistas  

Quadro 10: Ethos dos professores nos sentidos atribuídos às disciplinas voltadas ao ensino de Língua 

Portuguesa 

 

3.5 Dos sentidos que se aproximam e se distanciam 

 

 Nosso propósito, nessa etapa do trabalho, é estabelecer relações entre os 

sentidos emanados dos discursos dos professores entrevistados. Para isso, 

buscamos “desentocar o sentido sob o sentido” (DUFOUR, 2005, p. 9). Para não 

corrermos o risco de nos perdermos no nosso enfoque, convidamos nosso 

interlocutor a participar conosco, a refazer o percurso traçado anteriormente no 

decorrer das discussões. 
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Para tanto, iniciamos nosso “desentocar” por meio das condições que 

permeiam o ser professor universitário. Destacamos que essas condições nos levam 

a uma ampla compreensão do ato de ser professor e que, por esse motivo, 

realizamos as delimitações, com o propósito de traçar um percurso mais 

sequenciado e mais didático, com vista a tornar mais claros os resultados 

encontrados. 

Esse momento assume uma dimensão mais valorativa, pelo fato de termos 

que estabelecer um fio discursivo entre os dizeres dos docentes. De modo que nos 

seja possível compreender as aproximações e os distanciamentos existentes entre 

os argumentos utilizados em seus discursos, assim como entender o auditório a 

quem os docentes se dirigem quando constroem seus discursos e o foco central 

deste trabalho, que parte de todas essas questões, que é investigar o ethos que os 

docentes revelam quando se posicionam acerca das condições que envolvem o 

profissional da educação.  

 

a) Das condições do ser professor universitário 

 

Começamos nosso trajeto discutindo o que os docentes revelam acerca da 

sua própria formação, os quais apresentam aproximações, pois concordam que 

estão aptos a desenvolveram suas ações pedagógicas na graduação pelo fato de 

sua formação ter proporcionado o domínio de saberes que envolvem o ser professor 

universitário. 

No entanto, se distanciam quando partem para elementos específicos dessa 

formação. O P1 justifica sua atuação pelo acesso que teve na pós-graduação aos 

saberes mais ligados ao fazer pedagógico; sua formação se centraliza nos 

conhecimentos mais direcionados à educação de modo geral. E os demais docentes 

se remetem aos saberes mais específicos do curso de Letras; com destaque para 

P3 que ressalta com muita veemência seu posicionamento com relação ao docente 

mais capacitado a desenvolver as ações pedagógicas. É importante destacarmos 

que essas diferenças não impedem que os docentes se vejam como profissionais 

competentes, aptos, capazes de desenvolverem suas funções em sala de aula.  

Cada professor buscou, na construção argumentativa do discurso, uma forma 

singular de fazer os seus percursos, revelando nesses discursos as imagens de si, o 
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ethos. Os docentes, em diversos momentos, se distanciam nas técnicas 

argumentativas, ou seja, cada um parte de um lugar de fala para construir sua 

sequência argumentativa, e se apropriam de argumentos diferentes, mas se 

aproximam quando buscamos identificar os interlocutores a quem se dirigem que, de 

modo geral, acabam sendo os professores da instituição que fazem parte ou de IES 

diferentes, ou seja, seus pares, e ainda se dirigem aos pesquisadores e aos teóricos 

que embasam suas ações práticas. 

Os sentidos que os docentes atribuem a sua própria formação se configuram 

como elemento imprescindível ao desenvolvimento das ações pedagógicas que as 

disciplinas voltadas ao ensino exigem. Os saberes envolvidos nas habilidades dos 

formadores revelam que o professor universitário adota, de modo geral, uma posição 

de professor que enuncia um discurso em sala de aula e que não deve se relacionar 

à repetição de resultados de pesquisas, e sim, à construção de conhecimentos.   

Nos sentidos que esses docentes atribuem ao estágio, consideramos 

extremamente relevante as diferenças que surgiram sob a investigação do ethos 

desses profissionais. Dois dos profissionais, P1 e P2, atribuem ao estágio o sentido 

de incentivarem e promoverem pesquisadores com capacidades múltiplas; P3 

menciona o caráter de coletividade que os docentes precisam desenvolver. Neste 

caso, consideramos interessante destacar que o contexto de produção dos 

discursos é extremamente pertinente para os sentidos que os docentes atribuem ao 

estágio.  

Em outras palavras, de acordo com o discurso de cada docente, 

esclarecemos: P1 trabalha com disciplinas de formação pedagógica e com a 

disciplina de estágio; são funções distintas, ou seja, há o professor que se dedica às 

disciplinas pedagógicas e há professor que se dedica ao estágio, às vezes pode 

coincidir ser o mesmo professor, mas, via de regra, são professores distintos. Já o 

P2 é um professor que ministra a disciplina em que os graduandos se apropriam das 

discussões teóricas em sala de aula e se dirigem à regência nas escolas, também 

em atividades do Estágio Supervisionado, no mesmo período e sob o 

acompanhamento do mesmo professor. Já o P3 ministra a disciplina que se volta 

aos estudos da fundamentação que embasa a prática, e somente no período 

seguinte é que os alunos irão para a sala de aula, para a regência, sendo, nesse 

caso acompanhado por outro docente. Nem a disciplina, nem o docente têm 
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vinculação estrita com a disciplina de Estágio Supervisionado. E essas diferenças se 

refletem nos discursos e no ethos desses profissionais. 

Depois de aclarado o contexto situacional que envolve cada docente, 

imaginamos, agora, ser mais fácil compreender melhor as aproximações e os 

distanciamentos nos sentidos que cada docente atribui ao estágio, que de forma 

geral diz respeito a todas as disciplinas que se voltam ao ensino na graduação no 

curso de Letras e, no nosso caso, às disciplinas que focamos para esta pesquisa. 

Por essa razão, mesmo partindo de condições de produções particulares, o ethos 

que os docentes revelam em seus discursos dialogam entre si.  

Partimos do professor que se considera sério, exigente; que não se concebe 

ser maleável, portanto, exige sempre do aluno; passa pelo docente que se coloca 

como aquele muito preocupado com os conhecimentos acadêmicos do graduando, 

pelo docente que com eles estabelece diálogos científicos e, por fim, chegamos ao 

docente que defende um ensino convergente entre a área e que defende a troca de 

informações e conhecimentos entre os docentes.  

Ainda nesta perspectiva de estágio, os docentes buscam justificar o ethos que 

revelam, utilizando argumentos diferenciados, o que se justifica pelo fato de que 

partem de contextos situacionais específicos. Constroem seus argumentos de 

lugares diferentes. No entanto, quando buscamos analisar para quem os docentes 

se dirigem quando falam de estágio, notamos que todos, de forma geral, se dirigem 

aos colegas de profissão ou, em alguns casos, casos, aos professores de estágio, e 

todos dialogam diretamente com os alunos da graduação. Consideramos esses 

diálogos importantes pelo fato de que é possível surgir novas maneiras de pensar o 

estágio, uma vez que a voz do professor pode representar um fio discursivo que se 

liga ao desejo de interferir e propor novas formas de trabalho com a formação de 

professor. As condições de atuação do professor universitário envolvem, além dos 

pontos já destacados nesse trabalho, as situações de organização das disciplinas 

especificamente. Passemos, então, a observar o que os docentes revelam em seus 

discursos acerca da organização das disciplinas que possam nos direcionar ao 

ethos.  

Nas análises, deparamo-nos com algo regular nos processos argumentativos, 

pois todos os docentes utilizam os argumentos baseados na estrutura do real e, 

mais precisamente, ao vínculo causal. As relações de causa e efeito se apresentam 
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com certa regularidade nos discursos dos docentes, uma vez que os professores 

observam que na estrutura do curso as disciplinas de fundamentação teórica são 

sempre oferecidas antes das disciplinas práticas. Os docentes colocam que essa 

forma facilita a compreensão do aluno quando necessita realizar discussões mais 

específicas. 

Consideramos importante destacar que mesmo partindo de um contexto 

situacional específico, de um lugar de fala, singular em cada um dos docentes, os 

argumentos são construídos sob o enfoque da organização da disciplina, o que não 

gera grandes complicações, pelo fato de ser regida por uma orientação superior de 

ensino, e, nesse caso, independe da instituição, já que tem mais relação com os 

discursos acadêmico-científicos, envolvendo questões de área e das especificidades 

dessa área, do próprio domínio discursivo prototípico da academia. 

No entanto, quando nos referimos à compreensão do ethos desses 

profissionais, defrontamo-nos com alguns distanciamentos que se complementam, 

embora falemos de instituições diferentes. Em síntese, os docentes revelam o ethos 

de um professor que está preocupado em demonstrar que há um imbricamento das 

disciplinas pedagógicas com as disciplinas de caráter prático. Um docente envolvido 

com a aprendizagem na formação do graduando; igualmente, encontramos o 

docente que se apresenta como um profissional crente nas ações que desenvolvem 

e que contribuem para a formação e, por fim, mas não menos importante, 

encontramos docentes que valorizam o que fazem e acreditam estar fazendo o 

melhor. 

Ainda nos sentidos do estágio e do ensino no curso de Letras, os docentes 

mantêm diálogos com os alunos das disciplinas, com os teóricos que fundamentam 

as ações traçadas por ele, com os próprios colegas do curso e, também, com os 

professores de estágio. Conseguimos depreender que há um forte desejo de que as 

ações sejam intercambiadas entre os sujeitos atuantes no processo.  

Frente a esse cenário, afirmamos que os docentes revelam em seus 

discursos características de um grupo de professores que constroem seus discursos 

por meio de sua posição universitária e que definem seus propósitos e objetivos com 

vista a contribuir com uma educação de qualidade; para isto, eles erigem 

argumentos que partem dessa posição, mas que dialogam entre si. 
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Nos sentidos que são atribuídos ao planejamento das disciplinas em debate, 

encontramos com um orador que revela o ethos de um professor que aceita as 

orientações curriculares e as utiliza em sala de aula e de um professor que se 

considera autônomo e capaz. Os três professores entrevistados revelam o ethos de 

um profissional que planeja coletivamente, revelando essa característica também 

quando se dirigem de alguma forma aos pares da própria instituição. Somente um 

docente dialoga explicitamente com os documentos oficiais que norteiam o ensino 

de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental e Médio. E notamos, ainda, que os 

professores organizam seus discursos utilizando diferentes argumentos, embora 

todos se firmem sob a égide de convencer seu interlocutor acerca da ideia de que 

planejar em grupo contribui para as convergências necessárias à construção da 

disciplina. 

Diante do panorama de análises de discursos nas respostas dos docentes, 

algo nos inquieta dentre diversos posicionamentos encontrados. A premissa (que é 

quase um consenso) de que o trabalho em coletividade contribui para a 

convergência no ensino faz parte do pensamento comum dos entrevistados; no 

entanto, um fato interessante emerge neste momento de discussão das análises, um 

docente destaca a necessidade de que dentro dessa coletividade, consiga manter as 

individualidades dos docentes. Consideramos esse ponto como distanciamento na 

atribuição dos sentidos, embora entendamos que, por meio do discurso do docente, 

é necessário que o professor imprima, ao seu plano, características próprias e 

singulares, até para que consiga conduzir a disciplina sob as suas perspectivas. 

 

b) Da formação de professor na graduação 

 

Seguindo nossa linha de raciocínio, dentro desta paisagem de compreensão 

dos sentidos atribuídos pelos docentes às questões que envolvem a educação, 

vamos à busca de saber o que pensam os acadêmicos com relação à formação de 

professor, uma vez que eles são os responsáveis e, em algumas vezes, os 

responsabilizados por essa formação. 

Nessas discussões sobre o ethos de professores, também observamos que 

são incomodados com a situação de desvalorização que os graduandos atribuem à 

sua própria formação como professor, decerto que o docente se coloca na posição 
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de que algo deve ser feito em sala de aula para valorizar essa área da formação nos 

cursos de licenciatura. Isto fica muito claro nos posicionamentos dos docentes. No 

entanto, um professor se coloca como aquele que pode mudar essa imagem e 

proporcionar uma situação de mais valoração ao ensino.  

Na maioria dos discursos, os oradores se dirigem a auditórios específicos, o 

P1 fala mais diretamente para os alunos matriculados no curso de Letras, o P2 se 

dirige à comunidade acadêmica e em especial à sua própria instituição, de diferentes 

unidades, e o P3 direciona suas palavras aos educadores da educação básica, aos 

próprios graduandos e aos responsáveis pela formação de professor.  

Diante desse panorama, além de ser importante sabermos o que dizem os 

docentes com relação à formação de professor, consideramos as escolhas teóricas 

que conduzem esse fazer pedagógico como uma opção de trabalho que 

inevitavelmente fará toda a diferença no desenvolvimento das disciplinas 

ministradas. 

Nessa perspectiva, torna-se importante ressaltar mais uma vez que os 

docentes constroem seus discursos utilizando os argumentos baseados na estrutura 

do real, das ligações de sucessão e, mais precisamente, do vínculo causal; é um 

dado importante pelo fato de que os entrevistados pertencem às condições de 

produção dos discursos distintos geográfica e institucionalmente, mas todos partem 

de um consenso geral das disciplinas vinculadas e do que é ser professor 

universitário e, nesse caso, as escolhas teóricas se configuram como essenciais ao 

professor, uma vez que ele está sempre buscando a melhor forma de conduzir suas 

disciplinas, ou até mesmo no processo de escrita dos seus trabalhos acadêmicos. 

Diante desse cenário, qual o ethos que os docentes revelam quando partem 

dessas condições mais gerais das escolhas teóricas e pensam as disciplinas que 

ministram? É o ethos de um profissional que tem o domínio das teorias, que se 

considera competente, decidido e preocupado em formar bons professores com 

condições de compreender as teorias que permeiam as questões de ensino. 

Deparamo-nos, ainda, com o ethos de um professor consciente da sua função na 

formação dos graduandos e que, por essa razão, busca conduzir as questões de 

sala de aula de forma que possa proporcionar o acesso aos conhecimentos 

científicos. P1 se define como aquele que segue a linha construtivista; P2 parte de 

uma perspectiva mais discursiva, embora não tenha como pretensão “doutrinar” o 
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graduando discute de vários lugares teóricos e P3 firma sua opção teórica de caráter 

interacionista, sobretudo, em seguimento às postulações de Geraldi, e se utiliza, 

ainda, dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Percebemos um perfil mais variado 

nas questões teóricas, embora se encontrem na necessidade de maior articulação 

entre os docentes de cada um dos cursos, com as questões que envolvem a prática 

em sala de aula e com a necessidade de valorizar mais, na formação dos alunos, a 

própria profissão de professor.   

Notamos um perfil mais variado nas questões teóricas, embora se encontrem 

na necessidade de maior articulação entre os docentes de cada um dos cursos, com 

as questões que envolvem a prática em sala de aula e com a necessidade de 

valorizar mais, na formação dos alunos, a própria profissão de professor.   

Só nos resta compreender a quais auditórios esses oradores se dirigem 

especificamente e, nesse caso, nos deparamos com um diálogo firmado com os 

pesquisadores, professores e alunos da graduação, os teóricos, as universidades e 

as próprias orientações curriculares. 

Diante do perfil apresentado até então, as análises nos levam a construir a 

figura do professor sob duas perspectivas: uma teórica e outra mais prática, embora 

possam se entrecruzar. Considerando que a formação de professor pode ser vista 

sobre estes dois enfoques, convém aqui tomar ciência do que os docentes destas 

disciplinas pensam acerca do assunto. 

Nesse sentido, apresentamos oradores que partem de lugares diferentes e 

constroem seus discursos utilizando técnicas argumentativas também divergentes, o 

que não gera problemas, mas apenas demonstra que cada docente pertence a um 

contexto situacional específico.  

No entanto, vamos encontrar o ethos de profissionais, no caso de P1 e P2, 

mais vinculados aos domínios/áreas dos conhecimentos científicos (construtivismo e 

teorias do discurso, respectivamente), mas que também expressam preocupações 

com as ligações entre essas teorias e a prática em sala de aula. Já P3 busca uma 

vinculação maior com os processos de aprendizagem (no dia a dia da sala de aula), 

que contribuem para a formação dos graduandos, com atuação dos alunos na 

Educação Básica, contribuindo de alguma forma para o melhoramento dos aspectos 

educacionais. Podemos concluir que os docentes revelam, em seus discursos, 

preocupações em promover o acesso às questões práticas, em conduzir atividades 
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que possam auxiliar os graduandos a exercerem seu trabalho com competência e 

capazes de compreenderem o percurso teórico que as ações práticas necessitam. 

Nesse sentido, ainda nos compete discutir a quem os oradores se dirigem e 

nos deparamos com um auditório também divergente, começando com os teóricos 

especificamente, passando pelos alunos da graduação, e mais precisamente pelos 

professores que defendem a formação continuada, professores de educação básica 

e o próprio docente da disciplina. Isto nos conduz à compreensão de que está 

estabelecido aqui um amplo diálogo, no qual todos os segmentos da educação se 

fazem presentes com vista a construírem o percurso teórico e prático da disciplina, 

na perspectiva dos entrevistados. 

Diante do cenário acerca das questões teóricas e práticas, consideramos 

importante saber os sentidos que os docentes atribuem às atividades que eles 

desenvolvem em sala de aula, ou que, ainda, são sugeridas pelo próprio projeto do 

curso. Observamos que os docentes constroem suas respostas utilizando, 

sobretudo, na organização do discurso, os argumentos quase-lógicos (definição e o 

todo pelas partes), depois os argumentos quase-lógicos (contradição e 

incompatibilidade) e, por fim, argumentos baseados na estrutura do real, 

respectivamente.  

E, por essa razão, verificamos o ethos de um professor que parte do saber 

científico, mas que busca conduzir suas aulas interligando os saberes. P1 fala do 

lugar de quem orienta as ações dos graduandos no curso em uma dimensão de 

pesquisa. As atividades são sugeridas pelo próprio curso, uma vez que pertencem 

às chamadas atividades práticas das disciplinas pedagógicas. O docente se apropria 

dessa sugestão e contribui para que o aluno possa produzir um bom relatório, no 

caso. 

P2 revela o ethos de um professor que apresenta domínio das teorias, mas 

questiona se de fato elas fazem partes das atividades práticas do curso. Neste caso, 

o docente chama a nossa atenção para o caráter dialógico da linguagem, que 

segundo ele, faz parte dos debates, das propostas pedagógicas; no entanto, quando 

são conduzidas para as salas de aula são silenciadas. De acordo com o referido 

docente, elas pertencem apenas à dimensão teórica, nas práticas, a dialogia se 

transforma em outra coisa, e as aulas não são conduzidas sob a perspectiva 
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dialógica, sendo, portando, um docente que compreende a dimensão dialógica da 

linguagem. 

Já P3 parte de uma experiência pessoal em sala de aula para expressar suas 

concepções acerca da temática, e se coloca como alguém dedicado, consciente e 

que se considera um agente formador, com possibilidade de intervir na realidade das 

salas de aula. O docente fala do lugar de alguém que tem consciência da função do 

ser professor e busca construir pontes entre a universidade e a educação básica, de 

modo que possa conduzir os graduandos a compreenderem os acontecimentos que 

permeiam a educação básica. Os sentidos que esse docente atribui às atividades 

desenvolvidas se apresentam como uma ação que acontece diretamente na sala de 

aula da educação básica, uma vez que os graduandos exercem a função de 

observadores, mas é refletida na universidade. Essa reflexão acontece também nas 

propostas que os alunos constroem a partir das observações na escola. O docente 

abre um leque de possibilidades de análises tanto da realidade escolar como das 

propostas produzidas pelos alunos.  

Convém destacarmos que os docentes assumem posturas que contribuem 

para uma formação de professor mais autônomo no domínio dos conhecimentos 

científicos, mas que também confluam com as atividades práticas necessárias ao 

desempenho do profissional.  

  

c) Das questões que envolvem o ensino 

 

 Considerando que “desentocar” os sentidos é analisar os sentidos já 

atribuídos pelo outro, no nosso caso o professor do curso de Letras, convém aqui 

salientarmos a necessidade que sentimos em buscar de compreender os 

posicionamentos dos docentes com relação às questões mais gerais que cercam o 

ensino, e, mais especificamente, no ensino superior. Nesse sentido, conferimos à 

temática um caráter de extrema relevância, uma vez que nossos oradores são os 

professores que conduzem o ensino na universidade e que o ensino está 

relacionado com a ideia do saber-fazer. Destacamos o posicionamento defendido 

pelo P2, de que não se deve partir para doutrinar o aluno e, sim, possibilitar 

condições para que ele maneje as teorias adequadamente. Pensamos ensino sob o 
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entendimento de acesso e de construção dos conhecimentos com vista a uma 

atuação mais participativa e atuante.  

Observamos os posicionamentos dos docentes e nos deparamos com 

oradores que constroem seus discursos, utilizando argumentos diversificados, há 

quem veja o ensino na graduação como um meio de transformação, há outros que 

atribuem ao ensino à dimensão de um fazer pedagógico e outros que veem o ensino 

como uma forma de capacitar os alunos a exercerem com mais competência sua 

função. Desta forma, mesmo com as especificidades de cada docente nos 

argumentos utilizados, todos atribuem ao ensino à missão de formar e capacitar 

professores na dimensão do saber-fazer, do fazer pedagógico.  

Percebemos que os oradores/professores dialogam com auditórios também 

similares que partem dos próprios alunos da graduação, vai até o professor 

universitário, professor da educação básica, professor que discute a formação 

continuada e se dirige, ainda, às orientações de ensino. Deste modo, conseguimos 

perceber um grande emaranhado de sujeitos envolvidos nas discussões que tratam 

do ensino, o que pode representar o desejo de transformação a que alguns docentes 

mencionam. 

O ethos que os oradores revelam também dialoga entre si, é o ethos de 

profissionais que valorizam os trabalhos que desenvolvem, acreditam nas ações que 

realizam nos cursos de formação e que, dessa forma, se consideram competentes 

naquilo que concretizam em suas respectivas salas de aula. 

Nos sentidos que os docentes atribuem ao ensino, percebemos grandes 

aproximações entre o que dizem e o que revelam de si mesmo, ou seja, os docentes 

dialogam em função de um ensino mais atuante e que conduza os alunos a uma 

postura de educador mais comprometida com o educando e, consequentemente, 

com a aprendizagem.  

 

d) Das disciplinas voltadas ao ensino 

 

 Diante de tantos posicionamentos que os docentes expressaram, já nos e 

possível traçarmos um perfil, a partir dos discursos desses oradores. No entanto, 

sentimos falta do que os docentes pensam acerca da própria disciplina que 
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ministram. Compreender os sentidos atribuídos por eles ao seu próprio objeto de 

trabalho imprime em uma construção de maior respaldo no ethos revelado. 

 Vamos continuar desentocando os sentidos já atribuídos, para que nos seja 

possível pensar em um professor universitário na área do ensino de Língua 

Portuguesa. Nos sentidos revelados pelos discursos, deparamo-nos com uma 

disciplina mais direcionada à formação do pesquisador, mas que partem de lugares 

diferentes para construírem seus percursos teóricos e, portanto, se configura como 

um espaço de conflito, pelo fato de que não se tem o domínio de uma verdade do 

que seja importante, mas que está aberta às diversas possibilidades de teorias. E, 

por fim, nos vemos, ainda, diante de um professor que se sente muito à vontade em 

ministrar a disciplina e estabelece uma relação de afetividade com a mesma e com 

os alunos, mas que consegue fazer desta um espaço de aprendizagem constante. 

Os oradores constroem seus posicionamentos de lugares de fala diferentes e 

dialogam com a comunidade acadêmica e geral, convidando-o a debater com mais 

afinco o que essa disciplina representa para um curso cuja meta é formar 

professores de Língua portuguesa. 

 
 
 
 
 

 



     

 

 

 

Toda linguagem é linguagem de uma 
comunidade, que se trate de uma 
comunidade unida por aços biológicos ou pela 
prática de uma disciplina ou de uma técnica 
em comum. Os termos utilizados, seu sentido, 
sua definição, só são compreendidos no 
contexto fornecido pelos hábitos, pelos modos 
de pensar, pelos métodos, pelas 
circunstâncias exteriores e pelas tradições 
conhecidas dos usuários. 
 

                                  Chaïm Perelman &  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como podemos nos referir a esta etapa da dissertação como considerações 

finais? Se, por um lado, estamos com a sensação de dever cumprido, pelo fato de 

termos conseguido realizar uma pesquisa que envolvesse a formação de professor 

pelo viés, pelo olhar dos professores universitários, por outro lado, estamos com a 

ligeira impressão de que esse percurso foi apenas iniciado e que muitas “águas” 

ainda virão para que, de fato, possamos falar em concluir um assunto tão amplo e 

que interessa a muitos outros campos de pesquisas e, consequentemente, a 

diversos pesquisadores, que poderão em suas andanças descobrir outras formas de 

ver este professor. 

Achamos importante, ainda, pensar: quem é o professor universitário de 

Língua Portuguesa? No entanto, não pretendemos, aqui, responder a essa 

indagação, mas consideramos interessante pensarmos sobre este profissional que 

nos acompanhou durante todo este trajeto, emprestou-nos suas histórias 

acadêmicas, suas histórias de sucessos, momentos de angústias, enfim, deu-nos 

sua voz para analisarmos, por meio das entrevistas, tornando-se objeto de estudo 

dessa pesquisa. 

 Diante desse cenário de, ainda, muitos percursos a serem traçados até 

podermos concluir o debate, só nos resta fazermos as nossas considerações finais 

acerca do trajeto dessa dissertação, cujo início se deu com as indagações que 

permearam a pesquisa. Faremos esta parte conclusiva do trabalho seguindo os 

traçados desenvolvidos durante todo o desenvolvimento do trabalho.  

A busca nesse trabalho consiste em atingir nosso objetivo geral e sermos 

capazes de averiguar qual o ethos que este docente revela em seu discurso quando 

se coloca enquanto professor universitário da área de ensino de Língua Portuguesa. 

Desdobramos essa questão em alguns pontos que pudessem nos conduzir a uma 

resposta, embora seja conveniente destacar que os nossos resultados não se 

instituem como verdades absolutas, mas como um jeito de ver as coisas, um tipo de 

verdade. 

Ao nos debruçarmos sobre nosso corpus, as entrevistas, buscamos analisá-

las, estabelecendo com elas uma relação de leveza, tentando interpretar os sentidos 

atribuídos pelos docentes a cada uma das nossas questões de pesquisa. 
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Das condições do ser professor se configura no nosso primeiro passo para 

conclusão. O professor enuncia acerca da sua própria formação e encontramos um 

professor que manifesta o ethos de um profissional que incorpora aos saberes 

pedagógicos o seu saber científico. Para ele, os conhecimentos científicos são 

essenciais nesse processo de formação do professor. Notamos, ainda, nos 

discursos dos docentes, o ethos de um profissional capacitado, cuja formação 

docente o autoriza a exercer a função de professor universitário no curso de Letras. 

Para essa construção discursiva, os oradores utilizam, de modo geral, argumentos 

diferentes, embora todos se elejam como responsáveis e capazes.   

Ainda nesse cenário das condições, os sentidos que o professor atribui ao 

estágio revelam-se fundamentais para compreendemos as ações o percurso 

pedagógico na formação do graduando. E, percebemos que os professores 

desvelam o ethos de um docente que acredita no trabalho que realiza. O estágio 

serve como forma de preparação, seja para as ações práticas em sala de aula, seja 

para incentivar a pesquisa, assume um teor mais científico, de desenvolver 

pesquisas em sala de aula. Também assume um novo paradigma, deixa de se 

constituir como um espaço de treinamento, em que os alunos eram treinados a dar 

aulas e passa a ser um espaço em que os alunos se assumem como pesquisadores; 

vão a campo em busca de desenvolver pesquisas e trazerem algumas reflexões 

para a universidade. 

Ao falarem sobre o estágio, há a predominância dos argumentos quase 

lógicos, pelo fato de ser uma ação que está diretamente relacionada com as práticas 

e com a profissionalização docente, que necessitam ser sistematizadas e que, 

seguem o mesmo padrão nas três IES que colaboram na pesquisa, responsáveis 

pelo PROCAD, embora o contexto de produção e a formatação do estágio sejam 

diferentes entre as instituições. O estágio é atividade comum a todos os graduandos 

que desejam exercer a docência. 

Verificamos, no entanto, que o interesse pelo intercâmbio entre teoria e 

prática ainda são firmes nas falas dos docentes e cavamos em busca dos sentidos 

para ela. Percebemos as relações de sucessão que teoria e prática representam aos 

docentes, de modo que para alguns não há dissociação entre os dois. Ainda com 

relação ao currículo existente na graduação, os docentes revelam que estão 

satisfeitos com o período e argumentam com muito segurança, tomando por base os 
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argumentos de causa e consequência. De acordo com os docentes, se os alunos 

não tiverem conhecimentos teóricos, as atividades práticas não se desenvolverão 

com competência. 

Os oradores/professores também se posicionam acerca do planejamento que 

ocorre em uma ação coletiva e uma ação solitária. Alguns docentes discutem o 

planejamento sob a perspectiva da coletividade, já que as ementas em algumas IES 

são produzidas em grupo; no entanto, percebemos que esta não é uma constante, 

que esse tipo de trabalho nem sempre é realizado da mesma forma em todas as 

instituições. De modo geral, os oradores se apropriam de argumentos baseados na 

estrutura do real (sobretudo nas relações de causa/efeito/consequência) para 

justificar seus posicionamentos, embora tenhamos também a forte presença de 

argumentos quase-lógicos, para demonstrar que a definição é uma escolha teórico-

metodológica e que orienta o planejamento. 

Em diversas partes das análises das entrevistas, notamos a preocupação 

com a formação que, para os docentes, se desenha como algo que ainda está em 

construção. É preciso um maior compromisso para se conseguir formar bons 

professores. Os graduandos necessitam ter domínio do saber científico. E cabe 

ainda aos professores universitários desfazer a imagem já construída pelos alunos 

de que ser professor é uma profissão ruim e, por último, é preciso mostrar que o 

ensino é importante, uma vez que as ações são direcionadas aos graduandos de 

Licenciatura. 

Diante de todas estas questões, a formação de professor, nos sentidos 

atribuídos pelos docentes das três IES, é vista como algo falho. Os docentes 

revelam precisar de mais atenção por parte da comunidade acadêmica. Para tal, os 

argumentos mais utilizados confirmam essa premissa, já que estão todos vinculados 

às causas e consequências, representando o desejo de uma formação mais efetiva 

e consequentemente uma educação básica com melhores resultados.  

As opções teóricas que os professores universitários fazem quando planejam 

e organizam as disciplinas são essenciais ao desenvolvimento de um bom trabalho 

em sala de aula. Muitos deles conduzem as disciplinas sob a teoria que mais 

dominam, embora também tenhamos percebido docentes que optam por discutir os 

textos sob a perspectiva de diversas teorias e/ou sob eixos centrais. Essas escolhas 
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por parte dos docentes oferecem aos alunos a possibilidade de vincular diferentes 

teorias, motivando-os a dominar conhecimentos amplos. 

Buscamos, ainda, ver os sentidos que os docentes atribuem as suas 

atividades em sala de aula ou até mesmo aos trabalhos (observação, relatórios etc) 

do próprio curso. Nesse caso, alguns docentes vêm as atividades como uma forma 

de preparar o aluno para outras ações durante o desenvolvimento da disciplina, 

embora alguns ressaltem a importância destas teorias serem aplicadas nas 

atividades em sala de aula, de modo que não se distancie teoria e prática. 

Percebemos o dialogo entre teoria e prática na construção dos conhecimentos que 

as disciplinas voltadas ao ensino promovem. 

Predominam no discurso dos docentes os argumentos quase lógicos, o que 

nos leva a pensar nas características do próprio argumento que se relaciona com 

algo mais formal; nesse caso, as atividades se constituem como uma forma de levar 

o aluno a aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos no curso. 

De modo geral, notamos um ensino que se caracteriza como um meio de 

fazer com que os resultados obtidos na Educação Básica tornem-se mais 

satisfatórios e que não funcionem apenas como elemento de transposição didática, 

considerando que, de acordo com os docentes, o ensino nessa disciplina deva 

contribuir para formar um aluno com mais competência textual.   

Os docentes, de modo geral, consideram a disciplina que ministram como 

extremamente essenciais ao processo de formação, uma vez que, para eles, 

exercem a função de conduzir, de fato, a formação de professores, mas, acima de 

tudo, é a oportunidade que se tem de formar professores-pesquisadores, que sejam 

capazes de refletir sobre suas práticas, redimensionado o seu fazer pedagógico. 

Percebemos que, no uso dos argumentos, cada docente partiu de um lugar de fala 

específico para construir seus argumentos, embora todos eles atribuam à disciplina 

a característica de ser a grande responsável pela formação pedagógica dos 

graduandos. 

Convém destacar que com essa pesquisa nos foi possível perceber que os 

docentes de IES diferentes se aproximam em muitos elementos, partem de lugares 

de fala diferentes, mas constroem sentidos comuns para questões de ensino de 

Língua Portuguesa. Reiteramos aqui que, apesar das diferenças com relação às 

escolhas teórico-metodológicas que cada docente confere a organização da sua 
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disciplina, de modo geral, os docentes revelam ethos de um profissional cujo fazer 

pedagógico apresenta elementos que unem teoria e prática. Com essas reflexões, 

acreditamos ter contribuído para que o nosso objeto de investigação, as entrevistas, 

com o foco na análise do ethos de professores, possa ampliar as discussões acerca 

da construção da imagem desse docente na sociedade de modo geral e, mais 

especificamente, no Ensino Superior. Reiteramos, ainda, o desejo de dar 

continuidade a este trabalho, haja vista ser este, ainda um objeto que nos instiga a 

outras investigações que possam ampliar as discussões acerca da compreensão do 

ethos do docente da área do ensino de Língua Portuguesa, bem como os sentidos 

que ele atribui à profissão de ser professor nos discursos sobre ensino de Língua 

Portuguesa.
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APÊNDICE A - Quadro de Instituições, das disciplinas e das ementas  

 

 INSTITUIÇÃO  DISCIPLINA EMENTA 

01 UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

MARANHÃO – UFMA 

Aproximação com a Prática 

– AP 

Pesquisa, análise e 
reflexão sobre a atuação 
do professor de língua e 
literatura no espaço 
escolar, abordando a 
relação professor x aluno 
x objeto do conhecimento. 

02 UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO – USP 

Metodologia do ensino de 

Língua Portuguesa I 

Discussão e pesquisa 
sobre: perspectivas do 
ensino de língua materna 
adequada aos tempos 
contemporâneos; 
métodos e procedimentos; 
estratégias didáticas para 
as modalidades oral e 
escrita; materiais e 
recursos didáticos; formas 
de avaliação internas e 
externas à sala de aula. 
 

03 UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE – 

UERN 

Didática da Língua 

Portuguesa 

Reflexões sobre ensino: 
leitura, escrita e 
gramática. Vivência de 
atividades docentes em 
escolas públicas dos 
níveis fundamental e 
médio, observando o 
desenvolvimento do 
processo ensino-
aprendizagem de língua 
materna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



    147 

 

 

 

APÊNDICE B - MODELO DE ENTREVISTA PROCAD  
 
 
IDENTIFICAÇÃO 
Instituição:  
Professor (a):  
Titulação: (   ) graduado (a)    (   ) Especialista  (   ) Mestre(a)     (   ) Doutor (a) 
Vínculo institucional: (  ) Efetivo(a) (   ) colaborador(a) (   ) convidado(a) (   ) Provisório(a) 
Disciplina:  
COD.____________Carga horária: _________ Período: ___________________ 
 
 
01. Qual sua opinião a respeito do semestre/ período em que a disciplina, ministrada por você, é 
ofertada, de acordo com a grade do curso da sua instituição de origem? 
 
02. A qual Departamento pertence esta disciplina e como você avalia esta vinculação?  
 
03. Por favor, descreva como se dá o planejamento do curso em sua instituição de origem. Diga-nos 
a quem cabe escrever a ementa e desdobrá-la no programa de curso, comentando sua participação 
pessoal no processo. 
 
04. A ementa é de fato uma referência para o planejamento da disciplina? Que liberdade você tem 
em relação a possíveis adequações que julga necessárias?  
 
05. Após a elaboração do programa da disciplina, é comum ocorrer mudanças ou não? Caso ocorram 
mudanças, comente suas causas e seus efeitos durante a execução do plano. 
 
06. Ao escrever o programa e ao ministrar a disciplina, você segue uma perspectiva teórica única? 
Por favor, detalhe citando os autores ou obras que costuma utilizar com maior frequência. 
 
07. Com relação à perspectiva teórica, por favor, detalhe aquela ou aquelas que fundamentam sua 
prática, citando os autores e obras que costuma utilizar com maior frequência no que concerne: 

 7.1.ao conceito de língua materna; 
 7.2 ao conceito de oralidade; 
 7.3 às concepções de leitura; 
 7.4.às concepções de literatura; 
 7.5 às concepções de escrita; 
 7.6 às concepções de gramática; 
 7.7 às concepções de texto. 

 
08. Ao ministrar esta disciplina, você costuma apresentar preferencialmente alguma proposta 
pedagógica para o ensino da Língua Portuguesa? O ensino de literatura está incorporado na 
proposta? Por favor, descreva-a. 
 
09. Como você concebe a relação existente entre as pesquisas científicas da área e a sua disciplina? 
 
10. Descreva a forma como a disciplina contribui para o incentivo à pesquisa científica no campo do 
ensino de Língua Portuguesa e de literatura, caso ela esteja incluída em sua disciplina.  
 
11.  Em sua avaliação, no modo como concebe a sua disciplina, qual acredita ser a importância dela 
para a formação do professor de Língua Portuguesa? 
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APÊNDICE C - Transcrição da entrevista do docente da disciplina de aproximação com a 
prática - PROFESSOR I (P1) AP– UFMA 
 
Entrevistado: A primeira é Aproximação com as Práticas Pedagógicas que é do 5º período – 
Aproximação com a Prática – e Intervenção da reali/ na Realidade Escolar.  
 
Entrevistador: Uma das coisas que chamou a nossa atenção foram os nomes das disciplinas, essa 
Intervenção na Realidade Escolar é entendido como, o que que é realmente? 
 
Entrevistado: o que que é?  É realmente... é/... o aluno vai intervir da seguinte forma, ele aplica, a 
partir do 5º período, quando ele faz essa Aproximação com a Prática, ele faz uma sondagem, ele 
observa a aula, ele vê é... referido professor ...  então a partir desta observação ele, no semestre 
seguinte com essa disciplina, ele vai constrói um projeto que nós chamamos projeto de intervenção, 
numa das áreas que ele achou - vamos dizer assim - que ele achou - quer dizer - que ele acha mais 
importante para ele, que ele viu que houve - vamos dizer assim - dependendo do professor lá, que ele 
sentiu essa necessidade. Então, ele pode fazer em Língua Portuguesa pegando qualquer eixo da 
Língua Portuguesa: leitura, produção textual, normalmente eles fazem em leitura e produção textual. 
Eu só vi um até agora, um que trabalhou com a questão de ensino ... da ... do ensino ... 
 
Entrevistador: da gramática. 
 
Entrevistado: É, questão do conhecimento linguístico. Normalmente eles trabalham com leitura e 
produção textual, ainda. Só que essa leitura e produção textual, eles trabalham com o texto literário, 
trabalham com os mais variados gêneros textuais. Então, eu vejo/ eu tenho presenciado assim, uma/ 
um trabalho assim, muito ... interessante, que eles desenvolvem e ai deixam contribuição lá, nessa 
escola onde eles estão atuando. 
 
Entrevistador: e ai posteriormente eles voltam pro estágio? 
 
Entrevistado: posteriormente eles voltam pro estágio, só que nem sempre eles voltam pra o estágio, 
por quê? Porque nós não temos professores para acompanhar, então normalmente nós 
concentramos em uma, duas, no máximo duas escolas. Porque agora eles - por exemplo, eu estou 
em quatro escolas - só para você ter uma ideia, com uma turma e quatro em outra turma ... com outra 
turma, então quando coincide a mesma escola, tudo bem, mas nem sempre coincide, entendeu? 
 
Entrevistador: então professora, com relação ao semestre em que estas disciplinas são oferecidas 
pro aluno, no caso a partir do 3º período ele começa a ter contato com essas disciplinas de práticas 
pedagógicas, certo? 
 
Entrevistado: certo. 
 
Entrevistador: Então o que que a senhora acha, qual é assim, a sua opinião, a respeito desse 
semestre, desse período em que estas disciplinas são oferecidas aos alunos? Se são adequadas, 
como é que a senhora vê isso? 
 
Entrevistado: Eu tenho visto que eles estão... realmente, eles estão adequados, considerando a 
nossa realidade, porque vejam só: antes de começarmos uma prática, tem uma fundamentação 
teórica desses alunos, no caso, com aquelas disciplinas pedagógicas como: as ((inaudível)) 
disciplinas pedagógicas... de formação pedagógicas como: Psicologia, Organização da Educação 
Brasileira, Didática, elas só são concluídas no 2º período, isso agora,  porque antigamente, eram 
dadas/ no currículo antigo, eram dadas no final do curso, entendeu? Então, ah ... como nós temos 
quatro práticas, até por causa da lei, por força da lei mesmo, não foi porque a UFMA achou bonitinho, 
não. Foi imposto mesmo! Então, isso ai, a única forma... nós só podíamos começar a partir do 3º 
período, né? Eles ainda acham, assim... por exemplo, não dão muito valor, essa é a realidade, talvez 
por, não sei se por falta de madure/  de amadurecimento, acho que não é, porque uma pessoa que 
vem fazer Letras, ela já sabe que é, no caso, aqui na nossa, que é uma licenciatura ((inaudível)), 
então vai ser PROFESSOR, ele já tá sabendo desde o 1º período, os professores vão ((inaudível)), 
aliás desde quando eles vão se matricular, a conversa é vocês estão fazendo um curso de formação 
de professor, ele vai ser professor e as vezes eles não valorizam. Então, a gente tem procurado dar 
importância, até porque, os nossos professores... infelizmente os nossos próprios professores, no 
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curso, já tem essa tradição de estágio é coisa menor, não sei se lá na de vocês é, professor de 
estágio não faz nada, então essa é a concepção que tem, então, nós estamos tentando mudar isso, 
mas eu acho que elas... elas estão bem... bem colocadas. 
 
Entrevistador: Os professores de estágio, estágio é no 7º período? 
 
Entrevistado: é 
 
Entrevistador: são os mesmos professores que ministram essas disciplinas pedagógicas a partir do 
3º? 
   
Entrevistado: nem sempre, como são disciplinas que são dadas, então, por exemplo, a professora 
Margô, ela está com Diagnóstico, ela quando entrou aqui, quando ela veio concursada, porque 
estávamos precisando de professores para o estágio, ela foi pra lá, mas hoje ela não é mais 
professora de estágio, então, ah... nós somos vários professores de estágio que nunca deram uma 
disciplina de prática pedagógica, entendeu? 
 
Entrevistador: Você considera isso um problema? Você acha.... 
 
Entrevistado: eu ... eu acho... ah ... eu acho assim, eu acho. Até porque é... pra que essas 
disciplinas fossem mais valorizadas, o estágio fosse visto com mais seriedade. Se bem que os 
professores de estágio já tem uma... são professores que tem uma experiência muito boa, já 
trabalharam em estágio e eles dão um caráter assim muito sério a realização do estágio, isto tem sido 
assim muito bom para nós, mas eu acredito como, você sabe, se você fica em estágio não tem como 
você pegar outra disciplina, porque a carga horária é grande e os professores de estágio também são 
professores de outras disciplinas, não de prática, eles não pegam prática, mas pegam, por exemplo, 
os de língua estrangeira, pegam língua estrangeira, nê? ((inaudível)) isto ai nós temos visto 
((inaudível)) isso tem conseguido (pode entrar) ((inaudível)) isto tem conseguido (aí, é.) isto tem 
contribuído para... pra ... a questão do estágio, mas eu vejo aqui na UFMA,  nós temos procurado dar 
um caráter assim muito sério ao estágio e a estas práticas também, não temos aliviado com o aluno, 
porque se você não valorizar eles também não vão valorizar, esta é a realidade. 
 
Entrevistador: Professora a qual departamento pertence essas duas disciplinas e como a senhora 
avalia esta vinculação? 
 
Entrevistado: Elas são do próprio departamento de Letras, considerando que nós temos pessoas 
capacitadas para, por exemplo, eu tenho mestrado e doutorado em educação, a professora (xxx) 
terminou mestrado e doutorado, (inaudível) também em educação, nós temos a própria coordenadora 
do curso, agora fez mestrado em educação, ah...  temos outras que sempre estão voltadas 
(inaudível) que tem esta formação pedagógica, e os que têm chegado para ajudar também tem esta 
formação pedagógica porque são formados em Letras licenciatura e não bacharel.  
 
Entrevistador: Professora (xxxx) como é que se dá o planejamento do curso?  Dessa disciplina no 
curso de Letras? A quem é a responsabilidade da ementa? A quem cabem os programas? Qual a sua 
participação neste processo? 
 
Entrevistado: Hoje, a própria matriz curricular do curso, está... ela exige que os professores se 
reúnam, por exemplo, nós temos... a nossa matriz curricular, ela foi organizada em núcleo para 
facilitar esse... esse diálogo, não é? Com os professores, até para que não haja superposição de 
conteúdos, você sabe que o MEC está ((inaudível)), então, nós, todo o grupo, por exemplo, nós 
vamos chamar o nosso grupo, onde estão estas disciplinas, núcleo de formação pedagógica, então 
nós chamamos assim, núcleo de formação pedagógica, por exemplo, dia 09, que é terça-feira, nós 
vamos ter uma reunião, não sei se você viu, lá ((inaudível)) estava convocado lá. Todos os 
professores envolvidos neste processo, é... nós fazemos reunião, nós discutimos a questão do... de... 
como vai ser a oferta de disciplinas e às vezes discutimos o... a questão do conteúdo, olha nós tamos 
trabalhando assim, assado, entendeu? Nós temos feito isso, temos procurado fazer esse 
entrosamento na medida do possível. 
 
Entrevistador: A ementa, ela é construída pelo grupo de professores? 
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Entrevistado: É construída pelo grupo, foi na época da montagem do projeto, né? Então, a ementa 
foi construída por um grupo, é... pensada... mas na época não foi assim, nós pedimos orientação a 
quem quisesse se engajar porque ai nem todo mundo se engaja, né? E também houve... foi tirado 
uma comissão do próprio colegiado do curso, pessoas que nós buscamos esse entrosamento falando 
com um, com outro, reunindo para poder montar esta ementa, mas ela foi construída coletivamente. 
 
Entrevistador: Após assim a elaboração do programa dessas disciplinas é comum ocorrer algumas 
mudanças? Ou não? 
 
Entrevistado: É comum a partir do... a partir da... da ministração, né? Porque as vezes, você sabe 
que o planejamento ele é flexível, hoje você planeja, cada vez... cada turma é uma turma, então pelo 
menos as disciplinas que eu dou, né? As duas, que estou dando, uma eu comecei agora, estou 
dando agora neste semestre, considerando que não tinha ninguém prá... para ministrá-la e o aluno 
não pode ficar sem essa disciplina, porque vai causar um prejuízo tremendo para ele, né? Então nós 
sempre fazemos ajustes, por que (inaudível) nós temos discussão com os próprios alunos, por 
exemplo, uma... as alterações que nós fizemos no nosso projeto político pedagógico, foi a partir das 
discussões desta disciplina na época foi Organização do Trabalho Pedagógico, né?  Eles analisaram 
o projeto do curso, viram algumas disciplinas, foi descoberto disciplinas que eram pré-requisitos e não 
estavam no período e não no período que deveriam ter, então, é... nós fazemos desta forma, há uma 
discussão, há  uma retomada sempre que há necessidade, né? 
 
Entrevistador: Essas mudanças, elas ocorrem, no caso do programa, né? Depois ((inaudível)) da 
disciplina. Os alunos tomam conhecimento, né? Vocês divulgam isto entre os alunos, eles optam de 
alguma forma? Eles sugerem alguma coisa? Ou quando o programa vem, mesmo apresentando, não 
há mudanças, como é que funciona? Os alunos interferem? 
 
Entrevistado: Interfere. Normalmente, assim, por exemplo, ah... quando nós fazemos a avaliação da 
disciplina, algumas sugestões são colocadas, eles fazem sugestões, então, pode até não servir para 
eles, porque acabou a disciplina, entendeu? Mas isso ai me dá um embasamento para mudança no 
próximo semestre, por exemplo, as considerações de 2010.2 serão aplicadas, desde que pertinentes, 
você... você sabe nossos alunos (inaudível), tem que haver toda uma reflexão em cima daquilo, se é 
pertinente ou não, se é cabível ou não, então nós fazemos o programa de 2011.1, sempre assim, eu 
trabalho desta forma, eu acredito que os outros também. 
 
Entrevistador: Professora é... ao escrever o programa e ao ministrar estas disciplinas, a senhora 
segue uma perspectiva teórica única? Gostaria que a senhora detalhasse explicitando autores e 
obras que a senhora costuma usar com mais frequência. 
 
Entrevistado: Olha é... não que a gente faça uma salada, (risos) isto não existe você tem que ter 
uma fundamentação, você tem que ter seus teóricos, nê? Você sabe que a escolha metodológica, ela 
está pautada numa concepção de aprendizagem, numa tendência pedagógica. Eu sigo muito a linha 
construtivista, entendeu? Eu me pauto muito nela, nessa linha construtivista, buscando o fundamento 
teórico do construtivismo, lógico que ele ((inaudível)) cada vez, ele vai se aperfeiçoando, ne? Então... 
mas... mas é essa linha metodológica... teórica, melhor dizendo, por que a metodologia é quem vem 
vai dar suporte a essa linha teórica, ne? Então a minha metodologia segue a teoria construtivista, eu 
procuro fazer dessa forma. 
 
Entrevistador: Tem algum autor? 
 
Entrevistado: Tem, eu gosto muito do Anthony Zaballa, isto na linha da pedagogia, voltando para a 
nossa... para a nossa área especifica, tem aqui alguns teóricos, posso até dar para vocês, eu gosto. 
Primeiro eu escrevo também, eu tenho obras sobre o ensino de Língua Portuguesa. Eu tenho obras...  
mas eu gosto também do Celso Vasconcelos, eu tenho aqui, por exemplo, o Danilo Gondim, é... 
então... eu trabalho buscando também a Vera (xxx) na área de planejamento, de didática, né? Mas eu 
tenho um autor que gosto muito, dois assim que eu gosto bastante é o Celso Vasconcelos e o 
Zaballa, né? E na nossa linha...  nós buscamos... porque ... por incrível que pareça, né?  Na questão 
do ensino da Língua, nós temos muita gente, tem a Vera... (inaudível) ela é nessa linha construtivista, 
acho que já deu para vocês pegá-la bastante, né? Ela trabalha muito. 
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Entrevistador: A senhora escreve? Tem livros sobre ensino de Língua Portuguesa? Esse seu 
material, ele tem aqui na biblioteca? 
 
Entrevistado: Não, eu não tenho, porque eu fiz...deixa eu te dizer... porque fiz mais para a educação 
à distância, não sabe? Foi um trabalho que eu fiz... mas eu tenho aulas, é... vamos dizer assim, 
vídeo-aulas, nós fizemos... mas eu não trouxe, eu não... nunca botei aqui, posso até botar, é 
interessante. 
 
Entrevistador: tem que divulgar né? 
 
Entrevistado: pois é divulgar, eu tava vendo. 
 
Entrevistador: Bom, ainda com relação a toda essa perspectiva teórica que já foi colocada, nós 
temos assim, alguns/ algumas/ alguns conceitos que nós gostaríamos que ficassem mais claros, por 
exemplo, com relação ao conceito de Língua Materna, que conceito a senhora defende, que autor, 
que perspectiva teórica poderia se definir um pouco esta linha de raciocínio na compreensão da 
concepção de Língua Materna nas suas aulas? 
 
Entrevistado: Em termos de/ mais especificamente, eu trabalho com Travaglia, Luis Carlos 
Travaglia. Por exemplo, a concepção de ensino que ele traz, a concepção de linguagem que ele traz 
e da própria Língua Materna, Travaglia é um dos autores do porte da... até porque se a gente for 
observar muito já e repetido... também o Sírio Possenti,  embora a gente não seja assim muito... 
((risos)) mas tem alguns conceitos que Sírio Possenti que eu gosto, né? Eu gosto... Mas o que eu 
gosto muito é o Luis Carlos Travaglia e também do Azeredo. 
 
Entrevistador: No trabalho com Língua Materna? 
 
Entrevistado: Trabalho com Língua Materna, e buscando, também, eu gostaria de dizer para vocês, 
eu me pauto muito, também, nos PCNs, aquela... a concepção de língua trazida pelos PCNs, que é 
para mim a visão do Travaglia, eu acho que tem muito do Travaglia. 
 
Entrevistador: Com relação ao conceito de oralidade. É trabalhado esse conceito em sala? Se é 
trabalhado qual a perspectiva teórica? 
 
Entrevistado: Eu não trabalho, vamos dizer, sistematicamente, por quê? Esses conceitos de língua... 
por exemplo, quando eu pego o aluno no 5º período eles já tem esses conceitos construídos, 
deveriam ter, porque eles vem... se você for pegar a matriz  eles têm essa questão da língua, língua 
portuguesa I, língua portuguesa II, língua portuguesa III, então isso ai é trabalhado nas aulas de 
Língua Portuguesa, na prática pedagógica o que que eu faço? Eu só faço referência a partir do 
conhecimento prévio deles, então, se por acaso não tem, ai a gente tenta reforçar o conceito. Mas é/ 
uma visão que eu gosto muito que, às vezes, eu trabalho com ele, é a oralidade/ a questão vista sob 
a ótica do Marcuschi, tá entendendo? Ele faz uma diferença muito grande entre fala e oralidade, 
quais são os eventos de oralidade, isso o aluno precisa ter clareza, falar não é um evento de 
oralidade, porque a oralidade ela tem que ser planejada na sala de aula, ((inaudível)) como eixo no 
ensino da Língua, né? Ela precisa ser planejada, então (inaudível) o conceito, mas isso ai eles devem 
ter, não sei se é no 3º período, mas quando eles chegam lá no 5º e nós percebemos essa deficiência, 
nós buscamos e trabalhamos com a visão do Marcuschi, viu? 
 
Entrevistador: E com relação às concepções de Leitura? Como é trabalhada a questão da leitura 
nessas aulas? 
 
Entrevistado: Com relação, primeiro - volto a dizer - nós... a ideia, então, volto - como se diz – 
((risos)) àquilo que eu estou dizendo para vocês, eu pego aluno já com essas concepções, quando 
não tem, nós buscamos reforçar essas concepções ai... por exemplo, uma concepção de leitura que 
eu me baseio bastante é a concepção proposta por Paulo Freire, ai eu vou buscar a concepção que 
não é só decodificação... cognitivo, mas é leitura de mundo, então é neste sentido mais amplo, mas 
nós temos a Mary Kato ela traz concepção de leitura, Angela Kleiman também na nossa área 
específica, então, ah... nós temos também aquele ((inaudível)) que são trabalhadas estas 
concepções de leitura, então,  nós buscamos, nós construímos a nossa questão. 
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Entrevistador: Com relação à Literatura, isso é trabalhado em sala? Seja na teoria ou nas práticas 
pedagógicas? Como nós estamos trabalhando práticas pedagógicas, nós estamos tentando buscar o 
quê que fundamenta a prática em si, na concepção de Literatura em sala de aula explique com é que 
isto funciona. 
 
Entrevistado: Também é. Agora mesmo nós estamos... Olha isso aqui são os pcns de língua 
materna... não, de linguagem, escola e tecnologia, nós buscamos o que interessa não é? Língua 
materna e Língua estrangeira. E na Língua materna nós damos ênfase também a questão da 
literatura, buscamos ver a Literatura também como uma área de ensino até porque é cobrado do 
aluno, ele vai lá para o ensino médio, já no ensino médio, essa Literatura ela é sistematizada então 
ele precisa é/ dominar esse conteúdo, então nós fazemos, o que eles trazem lá das teorias - vamos 
dizer assim - do que eles aprendem em Literatura e nós procuramos fazer essa ponte de trabalhar... 
aí vem a questão, como trabalhar o texto literário certo? Então nós buscamos algumas metodologias, 
por exemplo, nesse projeto de intervenção, nós encontramos, agora mesmo um aluno me entregou 
um projeto, que é um projeto de intervenção “professora eu vim trazer o projeto da equipe”, como eu 
sei que eles vão fazer lá, e as vezes eles dão ênfase nestes textos literários, na literatura, então/ 
saem/ trabalhamos belíssimos quando vamos observar, aí  eles trazem essa concepção de leitura 
num sentido mais amplo, não a leitura só como decodificação por exemplo um teórico que eles 
gostam muito de ver é a Ingedore naquele livro de compreensão Ler e Compreender, você tem ali no 
presente algumas concepções de leitura, então eles se baseiam muito na Literatura, porque as vezes 
eles já chegam com seus conceitos - vamos dizer assim - com seus teóricos já vem selecionados, 
então a gente deixa assim bem à vontade entendeu? 
 
Entrevistador: E com relação às concepções com a escrita, com relação ao trabalho com escrita. 
 
Entrevistado: O trabalho com a escrita, ah... Ele é feito não só na parte é... Vamos dizer assim, do 
rigor para vestibular ou coisa parecida, mas é no sentido da aquisição de fato da escrita como uma 
prática social, por isso às vezes eles levam/ é trabalhar, por exemplo, alguns gêneros textuais, para 
produzirem gêneros textuais ((interrupção)) nessas práticas eles trazem, - eu ia mostrar para vocês 
um trabalho que eles fizeram com a questão da escrita - então, eu não sei se lá nos períodos 
anteriores como é trabalhada a escrita, mas quando nós chegamos, quando eles chegam lá nas 
práticas pedagógicas nós apresentamos a escrita como um eixo de ensino da língua e um dos 
elementos, um dos parâmetros que nós utilizamos são os PCNs. O quê que os pcns colocam para/ 
como deve ser trabalhada a escrita? Então, a partir daí nós discutimos, inclusive nós produzimos os 
trabalhos deles, nós sempre estamos chamando atenção para este uso da escrita nas mais diferentes 
situações, é mais assim que nós trabalhamos. 
 
Entrevistador: E a Gramática? Que concepção se tem... se é trabalhada na Universidade como é 
trabalhada, como é que se vê essa questão e quais são os teóricos que fundamentam esta questão? 
 
Entrevistado: Minha querida, a gramática... ainda agora de manhã mesmo nós estávamos discutindo 
este tema de PCNs com eles - que a discussão surge assim - e nós estávamos discutindo aí uma 
aluna foi e colocou, e eu dizendo pra eles que lá nos PCNs diz que você tem que ah... Se apropriar 
da linguagem não é? das mais variadas formas aí numa hora que eu disse: olha, a Língua... Como 
nós estamos trabalhando a questão da Língua ela é um conjunto, ela não é uniforme, ela não é... 
você num só tem a Língua... mas eu sou favorável, que o falante, que o aluno, que o professor ensine 
a Língua padrão, porque a Língua é um bem cultural, é uma área de conhecimento, a linguagem é 
produzida socialmente, ela é produto, mas ela é também produção textual, se ela é produto e ela é 
também produção, produto cultural - melhor dizendo - produção cultural, então nós não podemos 
prescindir da norma culta também. Eu vejo assim, então o padrão também deve ter... Porque é uma 
forma de você tornar o aluno poliglota dentro da sua própria Língua, então, aí uma aluna vai e diz 
assim: É professora, mas aqui a gente num vê a Gramática Normativa. É... eu não trabalho, como é 
que eu trabalho a Gramática Normativa? Eu trabalho a Gramática Normativa com eles nas minhas 
aulas assim: eu pego o texto deles e vou vendo que eles não estão dominando /aí vou e digo “olha 
vocês precisam como estudante de Letras, como futuros professores de Língua Materna, vocês 
precisam dominar o padrão também porque se você disser nós vai, você tem consciência do que 
você esta dizendo porque quer e não porque você não saiba, como nós temos visto muitos 
professores do interior do Maranhão, aqui gente vê demais, a gente vevi, entendeu? Um professor 
falando dessa forma, não gente vamos... a Língua é produzida socialmente e ela é exigida de você 
por exemplo, um aluno que faz letras ficar falando desta forma, ele é criticado. Olha nós fomos para 
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um evento, acabamos de acontecer um evento internacional, agora no final do mês de outubro, 
entendeu? Então, no dia da abertura nós tivemos uma pessoa formada e ela começou, no discurso 
dela, meu Deus do céu! disse num sei quantas vezes seje, e a “Universidade seje”, e “num sei o quê 
que tem seje”...olha nós nos olhávamos assim, o que que é isso? Quer dizer, nos estamos, podia ser 
um evento dialetologia? de faltas linguísticas? tudo bem! Mas no momento, porque nos temos que 
saber usar a língua nas situações... é de comunicação, e você... nos temos que reconhecer os 
lugares da interlocução eu sinto que os alunos reclamam é que não tem agora como eu trabalho, eu 
trabalho a Gramática Normativa assim, a partir do que eles colocam, é uma situação numa sala de 
aula, uma fala, eu chamo atenção não é? Assim que eu vou trabalhando. 
 
Entrevistador: Tem algum teórico que fundamente essa sua visão (...) de Gramática? 
 
Entrevistado: Eu gosto muito do Bechara sabia? Eu gosto muito do Bechara, dentro da Gramática 
Normativa, até porque o Bechara ele hoje está mais flexível, ele num é tão purista, se você for ler o 
Bechara antes num é assim... e agora o que ele escreve, as considerações, a própria Gramática dele 
tem vindo assim, mais elementos, inclusive apontando para elementos lingüísticos, da lingüística, 
então eu gosto muito dele. 
 
Entrevistador: Com relação à perspectiva teórica que a senhora trabalha a concepção de texto. 
 
Entrevistado:  Ah! eu... texto? eu trabalho na visão da Ingedore do... nessa linha ali da Costa Val, 
Ingedore quem mais? Do... aí esses autores assim que acho que fundamentam da (...) então é nessa 
linha que eu trabalho de (...). 
 
Entrevistador: Ao ministrar estas disciplinas, você costuma apresentar preferencialmente alguma 
proposta pedagógica, para o ensino de Língua portuguesa, ensino de literatura se está incorporado 
nessa proposta, se está, por favor, fale um pouco sobre isto, se há esta proposta, se você faz esta 
proposta pedagógica tanto para o ensino de Língua portuguesa e no ensino Literatura está nele, e 
como é que funciona ou não, você não leva nenhuma proposta... 
 
Entrevistado: Não, a proposta que eu levo, volto a dizer sobre os PCNs que eu apresento, 
entendeu? Porquê? Porque essa preferência? Porque levo os PCNs também e os referenciais do 
Estado do Maranhão, os referenciais curriculares por quê? Por que a maioria aqui faz concurso, é 
professor do Estado, mesmo, até mesmo as escolas privadas, elas seguem essa linha entendeu? 
Então a proposta que eu normalmente apresento é a proposta contida nos PCNs, essa... que eu acho 
válida e que eu acho interessante, embora tenha sido assim, é...e que muita gente não goste... mas 
eu acho uma proposta avançada, que saiba aquele ensino de Língua baseado só na gramática da 
frase, e vai para a gramática do texto mesmo, de formas interessantes, então eu me baseio mais 
nisto, entendeu? 
 
Entrevistador: Com relação, como a senhora concebe a relação existente entre as pesquisas 
científicas da área e estas disciplinas? 
 
Entrevistado: Olhe... Como é que eu posso te dizer, eu encontro pesquisas muito interessantes. Nós 
temos muitas pesquisas feitas, na nossa área, na área de Língua que às vezes nos dificulta até a 
traçar o caminho próprio, de repente você fica copiando e às vezes, você faz uma mistura num sabe  
que teórico seguir não é? Porque nos temos muita coisa produzida, eu vejo aqui que é rico, agora 
isso num impede que mais pesquisas saiam, até para... vamos dizer assim, por exemplo, aqui no 
Maranhão, eu num vejo muita pesquisa no Maranhão, nessa área e aí nos ficamos pedindo a 
UNICAMP, as pesquisas que eles elaboram, a UFMG, aquém mais? Agora nós temos aqui, 
Pernambuco também, tem saído algumas pesquisas boas de lá, Alagoas também, eu num conheço 
assim, o Rio Grande do Norte eu confesso pra vocês, assim, alguma pesquisa (...) o Ceará, o próprio 
Ceará tem alguma aqui, quer dizer o Nordeste já pode começar a contar com pesquisas na área do 
ensino de Línguas. É muita coisa, é muito... e as vezes nós começamos a repetir o que já está posto, 
eu acho que deveria ter mais coisas novas, de fato não tem como, ou se é a mesma coisa? num sei. 
...Mas eu acho que existe muita coisa.  
 
Entrevistador: Mas com relacionar com essas atividades práticas que são desenvolvidas em sala de 
aula, intervenção aproximação com a prática como é que essas pesquisas científicas se relacionam 
com essas disciplinas, é possível acontecer isto? 
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Entrevistado: É, é possível, eu vejo é... é possível, da seguinte forma: não á contento até por que as 
vezes, o professor não tem tempo, o horário é pouco, o aluno não gosta muito de pesquisar, mas nós 
sempre estamos indicando e dá pra você fazer esse, vamos dizer assim, (...) pesquisa tal, como é 
que nós podemos fazer? Como é que nós podemos relacionar com essa disciplina aqui e isso as 
vezes eu faço quando é na medida do possível, agora não é feita a contento, nós temos muitas 
dificuldades, isso é a realidade, não adianta dizer que nós vamos fazer bem feita, primeiro num tem 
um incentivo, se nós quisemos até livros, até a internet, agora que nós temos aqui por exemplo, 
agora que nós temos... esse ano que nós já podemos ligar o computador aqui e ter internet wireless, 
nem um bico de internet tinha, essa sala aqui, vamos funcionar um núcleo e num tinha nada, é uma 
briga que a gente tem pra conseguir as coisas num sei se na de vocês é assim, olha ali tem um ar 
condicionado que chegou em fevereiro para colocar aqui mas falta averbação e essa averbação se 
você observar olha... lembretes esquadrias de alumínio e forro de pvc, isso é um oficio que eu fiz em 
março, até hoje, nós estamos em novembro. Então são estas dificuldades que nós encontramos, 
você já imaginou, às vezes, até o professor vai pesquisar e ele não tem onde, não tem como, aí fica 
difícil a gente estar relacionando também estas pesquisas, eu gostei muito do(...) que aconteceu aqui, 
porque é uma forma da gente está buscando essas pesquisas pra cá, mas... foi só naquele tempo. 
 
Entrevistador: Mas você não foi para o Rio Grande do Norte? 
 
Entrevistado: Não, não fui para o Rio grande do Norte. 
 
Entrevistador: Mas soube né? Que tava na internet que foi lá... 
 
Entrevistado: É eu sei que era lá, eu não pude ir, você ta entendendo? Eu não pude ir, não tinha 
dinheiro para pagar porque a Universidade não teve como dar. Outra coisa, foi pouco divulgado aqui 
no nosso departamento, quando a gente pensou que não, porque eu confesso para você, pra eu ir 
para um evento só para assistir eu não quero mais, já passou o tempo, você vai pra dar sua 
contribuição, para fazer pesquisa, Poxa eu tinha algumas coisas para discutir, pra colocar, pra trazer 
sugestões, a gente recebe sugestões não é? Nestes eventos. Aí não deu, entendeu? Não deu. Por 
causa disso, falta muito incentivo, e às vezes pra gente ir, olha só pra você ter uma idéia, eu fiz o 
doutorado na marra nos meus (inaudível) condições, quer dizer no dia que eu quiser ir embora da 
Universidade eu não tenho satisfação a dar para Universidade, não você vai pagar porque... ela não 
num me liberou, eu fiz na marra, entendeu? Tô agora viajando, tenho que viajar para num sei o que 
do exterior... Tô viajando para Universidade Federal do Pernambuco para validar o título, já foi 
validado, só vou levar agora documentação para botar os carimbos lá e tudo pra dar continuidade, 
quer dizer até isso, você sabe como é a exigência da CAPES, quer dizer pra gente fazer pesquisa, e 
as vezes a gente quer relacionar, olha... por causa dessas disciplinas eu montei um projeto, eu tenho 
um projeto e aí eu fui fazer... se você observar ali o  meu grupo de Pesquisa é Tecnologia e Ensino ta 
entendendo? Olha... Ali nos temos o andamento da pesquisa... ali eu fui buscar...eu tenho três alunas 
mas elas nem bolsa tem, aí eu dou a gasolina, sai do meu bolso, como é que nós podemos? Quer 
dizer foi fruto desta disciplina nós vamos ver isto, como é que se relaciona o ensino da Língua 
também, como é que o professor está lá? A gente descobre que ele não tem formação, às vezes é 
uma formação que num interessa pra ele, nem vai... num é? Essas coisas assim. 
 
Entrevistador: É a realidade. 
 
Entrevistado: É essa é a realidade. Pois é, mas a gente tenta. Respondi? 
 
Entrevistador: Respondeu. 
 
Entrevistado: Eu falo demais. 
 
Entrevistador: E eu adoro ouvir, pode ficar a vontade, você é show, pode ficar a vontade! Bom... 
Descreva aí pra gente as formas de como estas disciplinas que você disse elas contribuem para o 
incentivo a pesquisa no campo de ensino de Língua portuguesa e Literatura caso isso seja ... Apesar 
que você já tenha enviado com estas discussões ... mas assim, descreva de uma forma mais 
sistematizada. 
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Entrevistado: Olha gente! Elas têm contribuído sim. Você sabe por quê? Se você observar a 
disciplina, pelo menos, as duas que eu trabalho, eu só dou, o aluno só fica aqui... só... por exemplo, 
uma disciplina de 90 horas, nós colocamos é... bom, quando eu... eu vou retomar pra você entender, 
quando nós chegamos, quando essas disciplinas foram implementadas, quando elas começaram a 
ser ministradas, eu cheguei, eu tinha chegado do doutorado, quando eu cheguei e fui pegar as 
disciplinas, no primeiro período, eu num sei se foi em 2006 ah...2007 eu acho, foi que eu peguei, bem 
elas começaram a ser ministradas, a diagnóstico que foi a primeira né? Você sabe como ela estava 
básica, era assim, todo dia de segunda a sexta, um horário, o ultimo horário, aí eu cheguei, eu disse: 
Meu Deus! Fui lá na coordenação, eu disse: Querida você não entendeu o que era a disciplina prática 
pedagógica, porque prática pedagógica que eu sei, ela deve ser trabalhada na escola, é prática! 
Como é que o aluno vai conhecer a dis/ se eu der essa disciplina, porque aqui nós temos aula até 10 
para 1, eu peguei das 12:00 às 12:50, ela disse: De segunda a sexta, eu disse não, num vai... como é 
que eu vou pra escola com esses alunos, eles tem aulas depois aí... até eles pegar um transporte, 
então... já começou por aí pra você ver qual era a compreensão no nosso departamento aí nós 
conseguimos mudar né? Aí eu passei três anos na coordenação, arrumamos o... hoje ela é dada 
assim: uma disciplina de 60 horas... 90 horas, que elas são 90, 120, 90, 120 não é? Por causa dos 
créditos, então ela é dada num dia só. Seis horários para esta disciplina, aí o professor cria a 
estratégia dele, por exemplo, quando eu tenho o, o é ... eu tenho (interrupção) então, como eu tava 
dizendo né? Então, nós damos assim, no primeiro momento, ó eu tenho aqui... eu vou pegar até essa 
daqui, por exemplo, a unidade 1, ela, ela...essa daqui é de 120, ela pega 40 horas, são só os 
fundamentos teóricos da prática educativa, que eles vão ter, ai a gente trabalha, então esse momento 
é aqui na escola, aqui, na sala de aula aqui com a gente, depois eles vão para a escola, então, lá na 
escola eles vão fazer esse trabalho de pesquisador, porque eles num vão lá, só por... pra ir, eles 
aplicam instrumentos de coleta de dados, por exemplo, no diagnóstico eles aplicam um questionário 
pra verem, sentirem a comunidade escolar, a escola, o bairro onde se situa, é essas questões que 
podem interferir no processo de ensino-aprendizagem. É... na outra... eles vão ver se a escola tem 
um projeto pedagógico, que nem toda escola tem, vocês sabem disso, apesar de ser uma exigência 
da ... nem sabe o que é projeto pedagógico né? E nós... nossos alunos já deixaram contribuição, 
quando vão pra lá que fizeram... eles quando retornam...porque eles vão pra lá tem um período que 
eles vão depois eles retornam, com esses dados coletados, eles vão construir um relatório, pra mim 
isso é pesquisa, isso aí já ajuda para que eles vão ah... vão tendo um olhar de pesquisador, até 
porque o professor ele tem que ser um pesquisador, todo professor deve ser um pesquisador, como é 
que ele vai buscar informação, melhorar a sua prática não é? Então, essas práticas elas tem 
contribuído para esse incentivo a pesquisa, e aí nós já temos alunos que se engajam, no nosso 
departamento não era assim, é... não tinha entendido o aluno envolvido em pesquisa, querendo 
pesquisar, hoje você tem, é projeto de extensão, é projeto de pesquisa mesmo e isso eu vejo que é 
uma contribuição que a própria disciplina dá e ... para esse trabalho, para esse trabalho com a 
pesquisa. 
 
Entrevistador: Professora, quando nós observamos as ementas das disciplinas nos programas dos... 
nós percebemos que estas atividades, que essas disciplinas todas elas tem essas atividades práticas 
e dentre elas o relatório. Na intervenção escolar também é relatório? E na aproximação com a prática 
também é relatório, e na intervenção? Eu não consegui ainda, compreender a intervenção e a 
aproximação. 
 
Entrevistado: Tudo é relatório, Por exemplo, na... Porque a aproximação na prática? Nessa 
Aproximação com a Prática o aluno vai para a sala de aula observar o professor de Língua Materna e 
Língua Estrangeira, é um grupo né? Amanhã mesmo... não...segunda feira mesmo eu já vou levar um 
aluno...um grupo, que as vezes num dá certo ir numa escola, as vezes tem que ir levar pra outra, 
aquela história toda né? Então, eles vão, nós temos um questionário que eles aplicam que...assim, 
não é propriamente um questionário... mas eles tem um instrumento... 
 
Entrevistado: Isto é na aproximação ou na intervenção? 
 
Entrevistador: Na aproximação eles têm um instrumento que eles ((interrupção)) eles tem um 
instrumento que eles é... podem é... aplicam, para ver o trabalho do professor, eles vão ver de fato, o 
trabalho do professor, ah... xô ver se eu tenho aqui, talvez eu tenha, aqui o que eles... nesta 
disciplina, ó esse aqui foi um primeiro...olha o que como nós... um roteiro de observações diárias, 
esse é o instrumento que eu dou pra eles para observar a aula do professor, certo? Então, eles vão, 
eles observam, tem professor que não go/ que gosta e quer ver essa ficha, que as vezes eles vão 
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colocando a realidade e eles não gostam aí (inaudível) até uma vez ele disse: “professora então nós 
vamos mentir”? Eu digo: “não, não, vocês fazem o seguinte: vocês fazem uma para agradar e essa 
daí não vai para o relatório, só relata o fato né? e outra a realidade, porque em pesquisa nós temos 
que ser o mais fidedigno possível, e isso é uma pesquisa que vocês estão fazendo, eu digo pra eles 
né? bem, isso aí. Aí eles vão fazem os relatórios, vêem qual são os pontos de estrangulamento que 
ele tem nessa... Neste momento, no relatório, e a partir deste relatório que eles construíram nessa 
disciplina eles vão fazer o planejamento da intervenção, aí eles fazem o projeto, aí o que é o 
relatório? O relatório da intervenção é a aplicação, é sobre a aplicação do projeto, eles vão, vão pra 
lá, eles aplicam o projeto, eu queria mostrar um projeto pra você, eu recebi um projeto ((interrupção)) 
então, neste momento, deixe eu procurar aqui, ele é que um aluno me entregou o projeto que eu 
queria mostrar pra vocês ah... aqui que eu separei para o programa, deixe eu ver onde eu botei, eu 
guardei...ó ta aqui, isso daqui é o projeto dessa disciplina que eles já estão lá, então como é que a 
gente faz, a gente vai lá, eu vou com eles, depois que eles tem, que eles elaboram o projeto, olha 
como é que fica, eles elaboram o projeto, nós vamos construindo este projeto, nesse primeiro 
momento que eles tem na sala de aula aqui, depois nós apresentamos o projeto, cada, cada grupo 
apresenta seu projeto e nós vamos fazendo uns ajustes, olha isso aqui tem muito objetivo, olha você 
pode fazer assim, fazendo aqueles ajustes que eles vão pra lá, aí eles pegam reorganizam o projeto, 
tiram uma cópia, aí nós vamos pra lá e mostramos o projeto para a direção da escola,  tem escola 
que aceita, tem outras não num é? Então a gente vai vender o produto, um rolo total, aí eles saem de 
lá, por exemplo, amanhã vou fazer isso, eu vou saber se de fato eles vão porque eles já estão 
atrasados, então, eles aplicam esse projeto, eles fazem o cronograma, aplicam o projeto e depois da 
aplicação desse projeto eles fazem um relatório, mostrando como foi a aplicação desse projeto, os 
resultados que eles tiveram, isso que nós chamamos de intervenção. Entendeu? Então aí ele tem, 
eles vem e apresentam, se foi bom, se não foi, normalmente, inclusive nós tivemos uma reunião com 
a secretaria de educação aqui na época do estágio, foi um convenio, e nós ouvimos assim, foi tão 
bom quando o próprio coordenador disse que a UFMA tem se notabilizado porque tem dado a sua 
contribuição e foi falar dos projetos que eram aplicados nas escolas, quer dizer, isso aí é a prática 
pedagógica, que é no sexto período já aplica, normalmente a é de leitura, olha já fizeram de 
vestibular, analisaram obras de vestibular com os alunos sabe? Fizeram aqui pro Enem também, eles 
vão... É a necessidade assim, eles tem feito dessa forma. 
 
Entrevistador: Professora, qual a diferença da prática, dessas atividades práticas pro estágio? 
 
Entrevistado: É que o estágio, eles já vão pra regência de sala de aula. 
 
Entrevistador: E as práticas elas servem como uma espécie de preparação? 
 
Entrevistado: É só de preparação para regência de sala de aula, é tão comprovado que quando eles 
vão para regência de sala de aula, muitos já estão tranquilos, tem uma regência que não é dolorida, 
olha porque nós temos é... você sabe como é, tem aluno que até desiste né? Tem aluno que até 
desiste. E assim nós estamos vendo que essas práticas tem ajudado essa... porque uma coisa é você 
ser aluno, outra coisa e você ser professor num é? É tem ajudado muito, tem contribuído bastante! 
 
Entrevistador: É então assim, sua avaliação, no modo como a senhora concebe estas disciplinas 
qual acredita que é a importância destas disciplinas para a formação dos professores? 
 
Entrevistado: Gente, eu acho isso de fundamental importância. Nossa! Como eu vejo, porque uma 
coisa é o aluno... bem, teorizar é uma coisa, não adianta você ter só a teoria, se você não associar 
essa teoria a uma prática, e uma prática que não seja o senso comum, por que senso comum todo 
mundo tem assim, num é preciso vim pra cá num é? Então veja só, você sabe o conteúdo, você tem 
o conteúdo, então a prática tem contribuído para que o aluno transforme esse conhecimento científico 
em conhecimento escolar de fato, porque é isso que nós chamamos de transposição didáticas num 
é? Fazer a transposição didática, você faz essa relação, aí está... é onde você faz suas escolhas 
teóricas num é? Nesse momento que você vai mostrar pra ele, mas você tem um embasamento 
teórico, você não está fazendo um achismo, mas tá sabendo consciente o que você está fazendo, 
então, eu acho de fundamental importância, foi assim, louvável, até porque um curso de formação 
quando você vê um estágio já lá no fim, num é? Esse contato do profissional de fato com a realidade 
com a qual ele vai lhe dar e isso é de fundamental importância porque ele já vai tendo esse contato e 
aí aqueles que não tem vocação, que não quiseram, deixam logo,vão procurar fazer outra coisa, e aí 
eu acredito que nós teremos profissionais mais bem formados, mais conscientes e isso aí, significa o 
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que? Um nível de Educação mais elevado num é? A educação básica com certeza vai crescer num 
é? Olha temos falado tanto, mas o nordeste, meu Deus, ainda tá com IDEB lá em baixo, o Maranhão 
nem se fala só tá perdendo pra Alagoas e pra outro Estado, eu nem me lembro... poxa vida! Nós 
estamos lá em baixo, então o que é isso, se você tiver profissionais mais bem formados, lógico que 
você vai ter um trabalho pedagógico melhor, um profissional mais atuante num é? Só não faz se não 
quiser. Vai refletir na educação básica, eu vejo assim, que é pra onde eles vão. 
 
Entrevistador: Professora a senhora fez parte do grupo que discutiu ou que reformulou a grade de 
2006? Em 2006 essas disciplinas já tinham essas nomenclaturas? Intervenção, aproximação com a 
prática. 
 
Entrevistado: Não tinham. 
 
Entrevistador: Não tinham. Era só bacharelado? 
 
Entrevistado: Não, não, nós sempre tivemos... Olha deixa eu dizer, a UFMA apesar das mudanças 
terem ocorrido desde 2001 se não me falha a memória, em 2002 teve aquela nova portaria, nós só 
viemos acatar a legislação em 2006, o projeto já tinha... mas só foi implementado em 2006 então, 
antes nós tínhamos que? Um curso de quatro anos, em que o estágio só ocorria no ultimo período de 
315 horas, que nós ainda temos gente nele, e era assim , e você dava tudo, né? nesse estágio, era 
só isso que nós tínhamos. 
 
Entrevistador: Aí após a formulação de 2006? Aí vocês transferem...então no 3º diagnóstico, traz o 
diagnóstico, ele vai lá... 
 
Entrevistado: É... Tem contato com a escola, conversa com a direção, vê como é, vê o bairro onde 
se situa a escola, qual as condições socioeconômicas daquele bairro, da clientela daquela escola, é 
neste sentido num é? 
 
Entrevistador: Aí no quarto período ele vai... 
 
Entrevistado: Não, organização do trabalho pedagógico, o trabalho pedagógico... aí ele vai 
novamente volta aquela mesma escola que ele fez o diagnóstico, o projeto amarra assim, num é? 
Assim deve ser... lógico que a gente, ele seria o ideal, as vezes acontece, as vezes não, ele tem que 
mudar de escola porque vocês sabem que nem sempre é aberto a pesquisa, vocês sabem como é, 
nós lhe damos com muitas dificuldades né? com isso, mas... na maioria das vezes acontece isso, 
eles ficam nessa escola, aí eles voltam para uma organização do trabalho pedagógico, e lá eles vão 
ver como é que o trabalho, o ensino se desenvolve, questão do horário de aula, quais as disciplinas, 
os professores, como são esses professores, a organização da escola, é por exemplo tem o... como 
é? O setor de secretaria è, isso aí que isso tudo ajuda no trabalho pedagógico, e umas das coisas de 
fundamental importância é que eles tenham acesso ao projeto pedagógico da escola, analisem o 
projeto pedagógico da escola, pra ver como esse projeto se de fato eles se efetivam no espaço lá da 
escola, ou se não, porque ás vezes só está no papel, é tão bonito, mas num tem nada lá. Então é no 
4º período, aí no 5º aproximação com a prática e no 6º intervenção com na realidade escolar. 
 
Entrevistado: E é na realidade esse contato mais próximo? E aí depois o estágio? 
 
Entrevistado: É esse cont... aí estágio. 
 
Agradecimentos e despedidas. 
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APÊNDICE D – Transcrição da entrevista do docente da disciplina de Metodologia de Ensino 
de Língua Portuguesa I – PROFESSOR II (P2) - MELP I - USP  
 
Entrevistado: Você acha que aqui é um bom lugar?  
 
Entrevistador: é é não sei... e da risada.  
 
Entrevistado: ou teria uma sala de reunião? (conversas paralelas) Vocês já fizeram entrevista com 
alguém, ou não? 
 
Entrevistador: Não. Fizemos com a Professora da UERN de Mossoró, sim. Marcamos com a 
Claudia, mas ai não deu certo, que foi no dia da reunião, aí marcamos hoje com a Professora Neide.  
 
Entrevistador: Assim, o processo de construção de entrevista... da entrevista, professor, hã ... A 
gente lançou àquela proposta no maranhão, é... na verdade, onde tem o processo de uma entrevista 
assim mais aberta, menos diretiva e aí a (inaudível) de lá vem passando por uma série de 
reformulações, de contribuições, até que a gente chegou a esse modelo, né? Não sei se você chegou 
a ver estava no, no... 
 
Entrevistado: numa das reuniões do PROCAD, a gente discutiu ela, não foi? 
 
Entrevistador: Pronto.  
 
Entrevistado: Que aí houve sugestões, alterações. 
 
Entrevistador: E aí assim a gente chegou a essa versão que a gente imagina que seja (risos) é... a 
final. 
 
Entrevistado: Hum. 
 
Entrevistador: Então vamos lá, inicialmente a gente queria ver a questão como que a disciplina se 
coloca na questão da grade curricular mesmo do curso, né? E aí assim a gente queria ver sua opinião 
a respeito do semestre em que ela é ministrada, né? Dentro do curso, o semestre no qual ela é 
ministrada, como você vê isso? 
 
Entrevistado: Eu acho que ela é apresentada num semestre bom, por que os alunos vêm do curso 
de letras, já tendo passado por várias disciplinas lá, que eu acho que são muito importantes pro que 
eles precisam discutir aqui, né? Talvez o que falte seja mais discussões sobre ensino, é... 
previamente,  por que eles vem,  agora talvez mude um pouco, com essa nova... com o novo projeto 
de formação de professores, né? Então, eles têm algumas disciplinas lá que tratam de ensino, né? 
Mas isso é recente, acho que começou ano passado, que começou ou o outro. Então eles, muitas 
vezes, vêm muitas vezes pra cá sem ter tido nenhum tipo de contato com questões de ensino. Então, 
acho que o momento da disciplina no curso, é bom, mas ela precisaria ser precedida por outras 
questões sobre ensino. Por que até agora, depende muito de com quem eles têm aula lá nas 
disciplinas iniciais do curso. Então, se eles têm aula com alguns professores que tratam de ensino, 
bem, eles acabam tratando disso, se não, eles não discutem né? E uma questão que agora, pelos 
menos, agora tem sentenciado pra mim, é que aqui no curso de... aqui na Faculdade de educação,  
eles podem fazer a metodologia, sem ter feito psicologia, é... didática né? que inclusive tem 
causado... tem suscitado questões, que agora nesse semestre, com que eu não tinha me deparado 
ainda, de alunos dizendo há! Mas é... eu não posso discutir isso por que eu não fiz psicologia, ou não 
tenho condições de discutir isso por que eu não fiz didática,  que antes eram pré-requisitos, eram 
disciplinas que eram pré-requisito pras metodologias. 
  
Entrevistador: que eles fazem lá? 
 
Entrevistado: Não. Eles fazem aqui. 
 
Entrevistador: eles já fazem aqui. 
  
Entrevistado: já fazem aqui.  
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Entrevistador: didática eles já fazem aqui.  
 
Entrevistado: então isso tem causado um pouco de problema também, por que às vezes a gente 
parte do principio de que eles já viram algumas coisas, e eles não viram né?  
 
Entrevistador: Hum, rum! 
 
Entrevistado: Isso traz questões acho que pra própria formação deles, né? Por que acho que eles já 
vêm lá do curso de letras, com uma imagem de formação de professores muito ruim. E isso causa 
problemas aqui, por que você tem que fazer dois trabalhos, né? Desfazer a imagem de que ser 
professor é ruim, ou de que ensino não é uma coisa que não é um adendo ao curso deles, né? E 
junto com isso formar o professor. Bom, boa parte das discussões... boa parte do tempo é utilizado 
pra você desfazer essa imagem negativa, quando se consegue.  
 
Entrevistador: Então todas as disciplinas de didática pertencem ao departamento de educação?  
 
Entrevistado: É a parte de licenciatura, eles vêm fazer aqui. Então eles fazem a psicologia, a 
didática, poeb e as metodologias.  
 
Entrevistador: POEB é o que?  
 
Entrevistado: É problema da educação  
 
Entrevistador: do Brasil. 
 
Entrevistado: Problema da educação do Brasil... não lembro justamente o nome direito. 
 
Entrevistador: E você acha que essa separação, ou essa... vamos dizer assim, essa... a forma, o 
formato do curso, o fato deles pagarem essas disciplinas lá e virem pagar as disciplinas ligadas a 
essa formação, essa estrutura ela... você acha que é positiva? Como é que você vê, como é que 
você avalia isso? 
 
Entrevistado: Olha, (xxxx), eu acho que a estrutura em si, acho que ela não representaria grandes 
problemas, se a funcionalidade fosse diferente, né? Por que assim é... bom o meu curso na 
graduação, teve uma estrutura similar, eu fazia as disciplinas do curso de letras, especificas, depois 
ia lá pra faculdade de educação, pra fazer a licenciatura, como aqui, né? Como aqui, né? Mas agora 
mudou um pouco por que com a proposta de formação de professores da USP, algumas outras 
disciplinas são oferecidas lá, então houve contratação de professores para tratar de ensino, então 
isso começa a mudar um pouco, mas por exemplo na Unicamp, nas minhas disciplinas de semântica, 
de análise linguística, por ventura alguma de literatura, é... ou as de formação básica, como produção 
de texto, eram disciplinas que se discutia ensino o tempo todo, por que os professores que ofereciam 
as disciplinas, é... estavam muito preocupados com o ensino de Língua Portuguesa, o tempo todo. 
Então, ainda que a estrutura fosse diferente, a funcionalidade, é... ou desculpa, a estrutura fosse 
muito similar aqui a da USP, a funcionalidade era diferente. Aqui a gente recebe o aluno e o aluno ele 
nunca ouviu coisas de ensino, ou se ouviu coisas de ensino, pelo que a gente recebe de informações 
aqui, é sempre como algo menor e que as vezes aparece nas falas deles, como agora apareceu 
numa das ultimas aulas agora de... não sei se você estava nessa aula (xxx) é ... em que uma menina 
levantou a mão, e disse: há! Mas é...  essas coisas que a gente ouve aqui, não são necessárias por 
que a gente já viu Gardner, já viu Bakhtin, já viu não sei o que. Muito naquela ideia, de que é... 
mera... é... transposição de conteúdos, e que demora pra se fazer, essa relação deles com o que seja 
ensino. E o problema maior que... é maior, quando esses alunos já são professores, que é o que 
acontece... por que você não tem grandes problemas com o aluno que está se formando e ainda não 
dá aula, mas o aluno que já é professor, em geral eles são professores em escolas particulares, né?  
Eles já vêm com essa ideia muito fechada assim... então, desfazer isso... e a fala deles, é fala de 
professor em educação continuada. Essa garota que eu me referi, ela levanta a mão, e fala como se 
estivesse em um curso de formação continuada. Eu quero falar isso eu já faço né? Bom, mas não faz, 
por que todas as intervenções anteriores dela mostram que ela faz outra coisa e que não é aquilo que 
está sendo proposto.   
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Entrevistador: O fato dela (sic) fazer também não necessariamente é... é..., significa... que é ela 
pode fazer sem ter a consciência dessa articulação entre teoria e prática.  
 
Entrevistado: E prática. Então é tem um texto da Ludmilla Andrade, é... da Federal do Rio, em que 
ela diz justamente isso, assim, se fosse mesmo, e... se houvesse de fato uma relação interessante de 
formação continuada,  o professor de formação continuada, não diria isso eu já faço, mas ele diria 
isso eu já sei. Você não houve um enunciado do tipo isso eu já sei, sabe? Por que o que você... o que 
o professor formador está dizendo, é que eu trago já com todos esses discursos que ele encontra ou 
lá na letras, ou na própria escola, ou enfim, é... mas acaba passando mesmo por esse filtro, que 
impede mesmo que ele entre na discussão, que ele participe do debate, ele tá o tempo todo na 
resistência, né? Cada enunciado que o professor formador diz, é filtrado por essa resistência dele, 
então ele compreende tudo, a partir do ponto de vista dele, já fechado, né? Mas ele não dá espaço 
pra se locomover, ele não se locomove, eu entendo... assim, é até um mecanismo de defesa dele, 
por que o que está sendo colocado em questão é a própria prática dele muitas vezes. Então pra se 
sentir seguro, ele tem todos os mecanismo de defesa de que ele possa lançar mão, né? E ele lança, 
ele faz uso deles. 
 
Entrevistador: Como é que acontece o planejamento aqui do programa de vocês, essa ementa, 
como é que a ementa chega? Como é que vocês discutem esse planejamento?  
 
Entrevistado: Olha, (xxxx) eu estou aqui há pouco tempo, né? Acho que eu participei de uma das 
discussões sobre a organização da disciplina, né? É... e daí, bom, a gente se reúne, e discute, a 
gente... os professores de metodologia do ensino de Língua Portuguesa, né? Se reúnem (sic) e 
discutem e propõem modificações.  E é das discussões que essas modificações aparecem. 
  
Entrevistador: A ementa é a instituição que dá ou são vocês que fazem?  
 
Entrevistado: Não, a ementa é elaborada pelos Professores.  
 
Entrevistador: Professores de metodologia  
 
Entrevistado: Por que aqui na USP é assim: O professor ou os professores, eles elaboram uma 
proposta da disciplina, e encaminham essa proposta para o departamento, que então encaminham 
pra outras instâncias pra que elas sejam implementadas, aprovadas e implementadas, é... e na 
graduação, é... o funcionamento da graduação, tem sido feito ou pelos menos, tenta-se fazer,  que se 
faça com base em áreas, né? Então, nós temos a área de metodologias do ensino de línguas que 
congrega os Professores de língua portuguesa e língua estrangeira, né? Então, hã...  bom, tem uma 
coordenação de área e tal, é... então, as propostas... as propostas da disciplina elas passam por uma 
discussão na área e aí, bom, há uma discussão mais ampla primeiro e depois as pessoas se reúnem, 
em geral pra discutir mais especificamente e aí a disciplina é implementada. E aí ela tenta 
contemplar, os interesses dos vários professores, né? E eu acho que ela consegue ser consonante 
com os vários interesses.  
 
Entrevistador: Então, neste caso, todos os professores participam da produção do planejamento? 
 
Entrevistado: Hum, rum. 
 
Entrevistador: mas isso vocês, não é com regularidade que isso acontece não, ne? tem um certo 
período, no inicio do ano ou como é? Ou não? 
 
Entrevistado: É... eu acho que é assim, quando se percebe que a disciplina, precisa de 
modificações, então há essa reunião, pra se pensar sobre ela, mas não há uma regularidade 
especifica, imposta pela própria estrutura, pelo menos que eu saiba, não, não há.  
 
Entrevistador: Então o planejamento enquanto documento mesmo, enquanto programa, ele é um só 
pra todos os professores?  
 
Entrevistado: pra todos os professores. Aí cada professor, no momento que assume a sua disciplina, 
confere a ela uma organização sua por semestre aí eu acho que entram mais as características de 
cada Professor. Mas assim pelo que eu percebo entra muito é... talvez não entre muito naquela 
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discussão central dos pontos, né? Assim, é talvez os temas abordados sejam muito semelhantes, o 
que muda é a perspectiva do professor a partir da sua linha teórica. Muda a linha teórica com o que 
tem mais afinidade, né? Acho que é isso que acaba modulando mais a discussão, mas me parece 
que as discussões que se realizam são parecidas.  
 
Entrevistador: A gente pôde perceber isso, quando estávamos trabalhando com os diários, retirando 
as proposições, aí a gente conseguiu perceber isso. 
 
Entrevistado: Hum, rum. 
 
Entrevistador: Então de certa forma o Professor ... 
 
Entrevistador: Então, falta aquela (inaudível )   
 
Entrevistador: Então o Professor tem uma certa... depois desse planejamento decidido nessa 
coletividade, ele tem uma certa liberdade ainda de manusear, de mudar, de ... 
 
Entrevistado: Acho que bastante liberdade, (xxxx)  
 
Entrevistador: Esse fato, essas mudanças, essas possibilidades de refeituras, por exemplo, elas são 
feitas no inicio do semestre com os alunos, ou não? Assim, os alunos podem trazer esse feedback, 
interferir nessa constituição desse planejamento, eles tem acesso a esse programa, como é que 
funciona?  
 
Entrevistado: Não, (xxxx) em geral não. Assim o programa ele acaba sendo definido pelos 
professores mesmos, né? Assim, acho que muito da definição do programa vem, do que a gente 
percebe na relação com os alunos em sala de aula, acho que isso sim. Eu não sei, acho que me 
parece que é uma prática ter sempre esse retorno do aluno, né?  ou em sala de aula nas conversas, 
ou no próprio relatório, né? é... até por que acho, não sei se todos os professores, eu não sei dizer, 
de metodologia, é... mas dos sete que somos, acho que pelo menos quatro, com quem tenho mais 
proximidade, acho que fazem o estágio, em forma de pesquisa, então o aluno, ele vai fazer o estágio, 
mas ele se coloca como o aluno pesquisador, né? É... aí essa preparação dele  pra ir lá pro estágio, é 
feita durante a disciplina, e eu acho que isso ajuda que ele traga também uma resposta pro professor 
da disciplina de metodologia, da própria... assim de como é que ele se relacionou com a própria 
disciplina. Eu deixo muito aberto em sala de aula também pros alunos se manifestarem, é assim, 
bom, você viu né? (xxxx) que às vezes surgem condicionamentos bastante diferenciados mesmo, às 
vezes até de contraposição. É ruim, assim, por que a questão da defesa das partes, por que a gente 
tem que se pensar, mas é muito bom, por que você sabe de que maneira aquilo que você está 
dizendo você tá... que tipo de resposta você tá concluindo acho que sim. Eu sei bem que... tem essa 
conversa de corredores entre os outros colegas, assim... muitas vezes comentar com o outro o que 
faz, o que acontece, é muito episódico, mas acho que acontece de uma maneira legal.  
  
Entrevistador: É normal. Então, nesse caso depois desse programa feito, de certa forma, essas 
mudanças, elas não ocorrem formalmente. Mas os alunos tem acesso ao programa? só pelo site? O 
Professor discute com eles ou não? Apresenta... 
 
Entrevistado: Bom, eles têm acesso ao programa pelo site, acho que quando eles fazem matriculas, 
consultam imagino que sim, né? mas a primeira coisa que eu faço no início do semestre, é apresentar 
o programa pra eles e apresentar item a item, e discutir e explicar por que, no meu caso o programa 
foi apropriado do modo como eu apropriei né? Como é que eu conferi aquela organização proposta 
no semestre, até por que dialoga diretamente com o que eles vão fazer no estágio, né? então, eu 
escuto as duas coisas, né? primeiro, eu apresento todo programa e digo quais são os objetivos, quais 
são as leituras que vão ser realizadas e por que, né? e logo, em seguida eu já escuto o estágio. Por 
que as duas coisas têm que ser vista integradamente, né? pelo ao menos do modo como eu organizo 
a disciplina, né?  então, eles já sabem que o que vão ler e discutir em sala de aula, aqui, precisa está 
relacionado com o que eles vão ver e fazer lá na sala de aula do estágio, inclusive por que uma das 
exigências que eu coloco, é que os textos lidos durante a disciplina subsidiam as discussões que eles 
vão fazer no relatório, então tem que tá integrado, né? Até pro próprio aproveitamento deles na 
disciplina. 
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Entrevistador: E pra montar essas leituras, essas discussões, o próprio programa, né?  Quais seriam 
assim as referencias teóricas que você utiliza? Perspectivas teóricas... 
 
Entrevistado: Então, as perspectivas teóricas com que eu fundamento as minhas discussões, elas 
vem de uma perspectiva discursiva mesmo, né? Discursiva de linha Francesa, né? Mas a partir daí eu 
congrego várias outras perspectivas, por que eu penso na perspectiva minha como formador, né? A 
partir de onde eu consigo construir alguma coerência em relação àquilo que eu vou propor né? Sobre 
o que seja  ensinar, aprender, e o trabalho com os textos, né? Mas ao mesmo tempo, eu tenho que 
considerar, que eu estou formando um professor, que vai lidar com uma grande diversidade de 
situações, né? e que pode dar aula numa grande diversidade de situações também né?  Pensando 
nos tipos de escola, nas características das salas de aula, dos alunos, e assim por diante, né? é... 
então assim, eu acho que não posso restringir, né? a uma única perspectiva, né? aquilo que é vai ser 
discutido com eles, e aí, eu trago, procuro trazer as mais diversas perspectivas das (inaudível) do 
cognitivismo, das práticas culturais, e enfim procuro formar um leque, mas na hora da discussão, eu 
discuto a partir de uma perspectiva, né? e sempre alertando pros alunos, procuro alertar pelo menos, 
o que significa trabalhar com uma perspectiva, ou com outra, né? assumindo uma ou outra, o que 
difere em relação ao conceito de aprendizagem que você tem, de ensino, do que seja o aluno, bom, 
todas as significações sociais, políticas envolvidas. Eu não sei, às vezes  acho que pode nos da 
algum tipo de fragmentação que eu procuro concertar trazendo pra essas perspectivas mais 
discursivas, não sei, acho que é melhor assim, do que doutrinar, né ? (nesse momento ouve-se uma 
risada) por que doutrinar, por que doutrinando é dizendo você tem que ser um analista do discurso. 
Acho que não é o caso nesse momento.  
 
Entrevistador: Você poderia citar alguns desses autores, com quem você trabalha? Ou obras? 
Dessas que... 
 
Entrevistado: É... que eu trago pra dentro da sala de aula? 
 
Entrevistador: Hã, hã! 
 
Entrevistado: assim, assim, são vários e mudam ao longo do tempo, por que uma das coisas que eu 
procuro fazer também é não ficar martelando todo ano, ou todo semestre, o que eu fiz no período 
anterior, até pra não ficar chato pra mim, né?  (a pesquisadora sorrir) bom, daí, acontece é... que eu 
acabo preparando sempre as aulas sempre muito próximo das próprias aulas, assim é... até em 
função de ter reler as coisas que muitas vezes já li, releio, e trago com outras perspectivas, mas eu 
trago, por exemplo, de perspectivas mais cognitivistas assim, eu trago ou um autor brasileiro que  foi 
lá em outros autores e se apropriou e propôs algo como Ângela Kleiman, por exemplo, né? ou é... 
autores como Frank Smith pra tratar numa perspectiva como essa, mais cognitivista, né? é... ou eu 
vou pra Linguística textual, trago alguns autores da linguística textual  como a Ingedore koch, ou 
alguma coisa do Marcuschi, né? Então, no caso da Linguística Textual, por exemplo, eu não vou lá 
buscar autores estrangeiros tipo Hallyday ou sei lá, esses autores que são mais referidos né? Por que 
eu acho que os autores brasileiros, acabaram trazendo essas perspectivas, pra uma discussão muito 
próxima da nossa realidade, né?   Então, eu acho que é muito legal já ir, até por que a linguística 
textual muito foi discutida no Brasil, em função dessa questão de ensino né?  
 
Entrevistador: Hum, rum! 
 
Entrevistado: Então uma boa parte do adentramento dela (linguística Textual) veio, via questões de 
ensino, tem outras perspectivas também, mas acho que essa é uma das mais fortes nesse sentido, 
né? De ter tido essa relação mais próxima, né?  Bom, e eu trago muita coisa de um período no Brasil, 
de um período de discussões no Brasil, que eu acho que foi muito rico, e acabou sendo desprezado 
por conta de uma intervenção oficial muito forte da década de 90, que alterou completamente o que 
se fazia né? Sem de fato conferir ao que foi feito anteriormente o valor que tinha, que seria os 
trabalhos do João Wanderley Geraldi, do Professor Carlos Franklin, Rodolfo Hilari, enfim é... o 
pessoal que discutia, mas questões do ensino de língua portuguesa por esse período,  vindo de 
vários lugares, da linguística, acho que só da linguística nesse período, mas que abriram caminho pra 
linguística aplicada por exemplo, ou estava mais próximo da linguística aplicada. E que é estão muito 
na base, do que vai se discutir depois em outras linhas, por exemplo, eu trago as vezes algum texto 
do Sírio Possenti ou eles leem lá na letras, na gramática, né? É... é... é...  ou se faz a discussão que 
se faz aí já está no Carlos Franklin. Eu eu acho muito legal ler o texto do Carlos Franklin, por que eu 



    163 

 

 

 

acho que a proposta base, está lá mesmo, né? É eu acho que merece a devida atenção, merece o 
devido valor, por que depois com toda essa história dos PCN acabou ficando de lado, né? e aí foram 
importar coisas de outros lugares, que assim tem muitas falhas, né? mas pelo fato de ter vindo de lá, 
da Suiça principalmente, de Genebra, é considerado bom, e não é bom, tem um monte de falhas, um 
monte de problemas e não funciona, né? Talvez funcione num contexto experimental e tal, mas na 
realidade da sala de aula e da sala nossa, do Brasil, da sala de aula que a gente tem, não funciona, 
né? Dá lucros pra alguns e vai por aí, né?   
 
Entrevistador: (sorrir) 
 
Entrevistador: É. Por que o que tem vendido de livros, né? por conta disso.  
 
Entrevistador: E ainda com relação a essas perspectivas teóricas, esses olhares que a gente se 
apropria, com relação ao conceito de língua materna, qual seria a teoria que você utiliza, apesar de 
você de você já ter colocado o Geraldi, o Vanderley né?  Que você utiliza, mas tem mais algum outro, 
ainda com relação ao conceito de língua materna ou o que você compreende quando a gente fala 
sobre esse conceito de língua materna ou se você já tem alguma coisa baseado nesses teóricos, ou 
em outros que a gente pudesse ampliar essa discussão. 
 
Entrevistado: Mas você fala de língua ou de ensino de línguas, (xxxx) 
 
Entrevistador: Nós estamos, nesse nosso trabalho, nós estamos falando ao conceito de língua 
materna. 
  
Entrevistado: Hã, ram, Hã, ram/ 
 
Entrevistador: por que a gente vai, a gente tem uma lista e aí a gente não... a gente está falando só 
com relação a esse próprio conceito e essas concepções que você utiliza.  
 
Entrevistado: Mas de língua, ou do ensino de línguas? Por que a gente tem o extremo. 
 
Entrevistador: Acredito que do ensino de línguas. 

Entrevistado: Então, Por que assim, eu trabalho, eu tento trabalhar na perspectiva de diferenciação 
no seguinte sentido, língua materna, né? É... norma culta, e língua oficial, língua padrão, né? E aí 
pensar um pouco no trabalho nesses três momentos aí, porque eu acho que esse tripé, ajuda 
bastante a trabalhar em sala de aula, por que aí você coloca a questão toda da norma, da variação 
linguística, em jogo, né? Então é tratando da questão da língua materna, você pode ficar num lugar 
de grande heterogeneidade, né? E partir inclusive pra discussão sobre aquisição, né? Aquisição e 
sempre pensando nessa aquisição em relação a heterogeneidade ou a variação. Então a língua 
materna, é a língua que o sujeito... o sujeito se apropria lá nos seus grupos sociais primeiros, né? A 
família, o entorno, os grupos sociais primeiros mesmos em que ela se constitui, e depois vai migrando 
para os outros grupos, né? Pra igreja, pra escola, pras instituições de trabalho e assim por diante, 
né? e aí a partir disso é que esse leque vai então se abrindo, né? e aí você pode discutir questões 
sobre norma mesmo, sobre padronização linguísticas, e assim por diante, né? Acho que isso ajuda 
bastante em sala de aula, né? Por que uma coisa que você tem que considerar muito fortemente 
quando se trata do ensino de língua portuguesa, é partindo do principio de que o aluno já sabe língua 
portuguesa, né? É... ao mesmo tempo que ele já sabe, ele tem que aprender, então... é como lidar 
com esse lugar que muitas vezes é conflitivo mesmo, né? E que eu acho que gera muito, de todas 
essas polêmicas mesmo, né? De como se compreende muitas das coisas que se diz enquanto ao 
ensino de língua portuguesa mesmo, né? Bom, se o aluno já sabe, pra que eu vou ensinar pra que, 
né? Ou é numa outra perspectiva mais (inaudível) e prescritiva, o aluno sabe/ mais sabe o errado, 
então em algum lugar existe o correto, né? Então... assim, esses vários pontos de vista, quando eles 
vem pra sala de aula, acho que eles ajudam o aluno a ir configurando, né? uma ideia, do que seja 
ensinar a língua portuguesa, por que aí ele tem que partir de todos esses lugares, né? o que o aluno 
traz, o que é a norma e como ela é considerada por diversos autores, né? O que seria um suposto 
padrão, por que  aí vai se alimentar mais é... da perspectiva tradicional, então eu acho que ajuda a 
gerar polêmica, polêmica nesse sentido de colocar vários pontos de vista em contraponto. 
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Entrevistador: E com relação ao conceito de oralidade, é discutível? Você tem alguma perspectiva 
teórica nesse sentido, trazer isso pra sala de aula, como é que isso é discutido/ 

Entrevistado: Então, (xxx), é... eu acho que a oralidade, o trabalho com oralidade, é a base do 
ensino de língua portuguesa, tenho cada vez mais insistido isso nas aulas. Por que a referência 
primeira que se tem, é a escrita, os alunos vem com essa referencia, pra cá, né? Bom, é a referencia 
mais forte que circula socialmente, quando se julga o que é certo e o que é errado, o bom e o ruim, 
né? É o escrito, né?  Que é o que fundamenta no fim das contas o estudo gramatical tradicional, né? 
E em sala de aula acho que o muito do que se pede no ensino de língua portuguesa, por que quando 
o aluno vai pro fundamental II ou no finalzinho do fundamental I, a oralidade deixa de existir, a 
oralidade, ela tem a funcionalidade dela lá no comecinho no fundamental I, por que se não for com 
ela você não leva o aluno a se alfabetizar, né?  Mas depois de alfabetizado, depois com a escrita, 
tendo à escrita, assim, faz de conta que a oralidade não, faz de conta não, né? A oralidade passa a 
não ter mais serventia. Por que daí a escrita é que no fim das contas ajuda a regular inclusive a 
organização em sala de aula, né? O máximo da oralidade é pra instrução, instrucional, né? Ou seja, 
abra o livro e leia e tal ou leia em silencio, e depois responda. É basicamente uma oralidade pra calar 
a própria oralidade, né? Pra silenciar a própria oralidade. E boa parte do que se pode fazer em sala 
de aula de produtivo, passa pela oralidade, a leitura interessante, é a leitura, que vem por meio da 
oralidade, né? Por que possibilita intervenções mais interessantes né? É... a escrita, ou planejamento 
da escrita, pode se fazer de modo muito mais interessante, por intermédio da oralidade, né? É... eu 
estou pensando na oralidade funcional mesmo, né? Não estou pensando na relação entre 
modalidades, não é isso. Estou pensando na função que a oralidade poderia ter em sala de aula, né? 
Que é uma coisa que a gente não encontra né?  Até pra poder possibilitar diálogo, por que muito do 
que se tem dito ultimamente, é do dialógico, né? Tem que ter dialógico, só que você vai olhar as 
propostas, e são todas propostas caladas, né? O dialógico, ele assim vem só como fundamentação 
teórica, né? E ele se reduz ao escrito, agora o dialógico de fato em sala de aula, o dialógico ele não... 
é pluri, ele poderia ser múltiplo, ele continua não existindo, né?  

Entrevistador: Mas teria assim, algum autor, alguma obra que constitui trabalho com oralidade ou 
que você já tenha trabalhado em sala de aula, que pudesse fundamentar essa sua concepção, você 
lembra de alguém? 

Entrevistado: Nossa! (xxx)! Assim uma obra assim eu não sei, por que coisas acabam vindo de 
vários lugares às vezes até de leitura episódicas e tal, é... ajuda um pouco a organizar, por que daí  
assim tem essa parte mais voltada pro trabalho em sala de aula e tem mais a questão da concepção 
de linguagem mesmo que é... 

Entrevistador: fundamenta? 

Entrevistado: É, essa questão da oralidade-escrita mesmo. Então assim, quando tem que trabalhar 
com os alunos essa questão da relação oralidade-escrita, né? Eu trago alguns autores, que eu acho 
que discutem isso de uma maneira interessante, o próprio Marcuschi, eu acho que faz isso, ainda que 
o objetivo primeiro não seja de ensino, mas que consegue  trazer uma discussão interessante, na 
sequência dele acho que o Manuel Correia é... traz uma... traz algo novo em relação ao que o 
Marcuchi fazia, que é muito interessante, é... e ai eu acho que tem outros autores que acabam 
discutindo essa relação até em função da aquisição da escrita lá no começo, né? Que seria no 
fundamental I né? E aí eu penso no pessoal da UNICAMP que tem, teve aquele projeto que resultou 
naquele livro “Cenas de aquisição da escrita”, por exemplo, né? É... e que além das três autoras 
desse livro, né? (inaudível ) Abaurre houve todo um conjunto de orientandos delas que trabalharam 
com isso, que produziram coisas interessantes, é... tem lá na UNICAMP também a Signorini, que 
discute a relação oralidade-escrita não necessariamente pensando no ensino mas o que ela traz 
sobre questões de poder, envolvidas nessa discussão é interessante também, acho que esses 
autores, é... discutem coisas legais. Bom, e antes dessa discussão mais atual, você tem aquelas 
discussões mais quadradonas do (inaudível não entendi o nome do autor) eu sempre me esqueço 
nome do outro autor que faz par com ele nessas perspectivas. É... mas seria de forma muito apartada 
com a relação a oralidade escrita, né? Então é a escrita trazer socialmente, por exemplo, uma 
diferenciação é.... pelo fato de ser abstrata,  pelo fato de possibilitar pensamentos mais conceituais, 
enquanto a oralidade seria mais concreta, situada e tal. Acho que tem um percurso aí que seria 
interessante nessa relação, depois a Ingedore Koch, discute alguma coisa, né? Sobre a oralidade 
escrita, né? O Marcuschi, o Manuel Correia, o grupo da Unicamp, eu acho que se tem um leque muito 
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importante, mas é um leque muito importante, mas que não é...  ele é importante pra se discutir com 
o aluno, as relações entre modalidade oral e escrita. Mas ele não é é...  mas que nem é o objetivo 
dele, ou desse trabalho, né? É... é...  ajudar a pensar a relação da oralidade em sala de aula, acho 
que isso é alguma coisa que a gente não tem na literatura coisas ou muitas coisas produzidas né?  
Por que não é a oralidade só, o que é trabalhar a leitura com base na oralidade, o que é trabalhar 
escrita, com base na oralidade, e que em outro lugar, é o inverso, né? O que é trabalhar a oralidade 
com base na escrita, o que é trabalhar a oralidade com base na leitura, então é assim, tem-se 
pouquíssimas propostas, por exemplo, é... de organização de textos orais, de produção de textos 
orais, tem um monte de produção de textos escritos, mas sobre produção de texto oral, em geral você 
vai encontrar em outros lugares, né? Tem o pessoal da escola de comunicação em artes, que fala 
sobre preparar algum tipo de apresentação, né? Ou essas coisas isoladas horrorosas do cara que 
ensina a dar palestras, que aí nem tem cabimento (inaudível)  

Entrevistador: sorrir. 

Entrevistado: Mas se não, há muito pouca discussão, você tem que trabalhar com fatos, 
esporádicos, eu acho que disso se recente muito língua portuguesa, né? Pelo o fato dele ser centrado 
na escrita que é algo que o ensino de língua estrangeira, já superou a muito tempo na aula de língua 
estrangeira, você assim, o trabalho com que se  chama de quadro de habilidades é o que sustenta 
todo método, que depois vai pra gramática, vai pra questão da norma, né? Mas a primeira coisa é 
fazer a pessoa ouvir, falar, ler e escrever, e isso é uma coisa que na língua portuguesa ainda não se 
implementou. Falta organicidade, a organicidade que você vê na língua estrangeira, de você é essas 
quatros habilidades serem trabalhadas integradamente, né? E integradamente a elas virem a questão 
da gramática, da norma, né? Enfim da sistematização, na língua portuguesa você não vê. Não tem 
integração, né? Você tem hã... há... muito fracionamento, né? agora é aula de leitura, né? Agora é 
aula de escrita, agora é aula de literatura, sabe? Então como é que essas coisas estão relacionadas 
em um projeto maior? Bom, e falar em projeto é difícil, né? 

Entrevistador: sorrir.  

Entrevistador: Quando a gente pensa na realidade da escola pública, pelo menos, né? Em que o 
Professor está aqui hoje, amanhã esta em outro lugar.  

Entrevistador: E com relação a leitura, já falando, ligando aí a oralidade (inaudível) e escrita, quais 
são essas perspectivas teóricas que você utiliza com relação a concepção de leitura, e com relação 
ao ensino de leitura? Como é que você visa isso.  

Entrevistador: então é eu gosto, eu gosto muito de pensar a leitura, numa perspectiva mais histórica 
mesmo, eu tento discutir muito com os alunos a partir dessa perspectiva, é é... por que eu acho que 
ela ajuda a revelar muito o que se faz na escola, é... como é que as possibilidades de leituras que a 
gente tem hoje foram se constituindo historicamente a partir da imprensa, e agora com o meio digital, 
né? é... quais são as práticas de leitura, que foram constituindo, se tornando possíveis e de fato se 
implementaram, e quais as valorizadas a partir disso, né? é...como fazer, construir esse percurso 
histórico que vem muito das... das práticas culturais, né? E aí eu acho que um autor de relevância, 
Chartier mesmo, né?  é... como é que elas ajudam... o mundo ajuda a compreender, o que se faz na 
escola. E eu acho que bom, o Chartier eu acho que é um nome legal, mas um nome legal quando 
você associa, por exemplo, as discussões que vem do Foucault sobre autoria, obras, essas duas 
coisas juntas, né? Então como é que elas são de autoria e de obras, e como se tornaram possíveis, 
é... se tornou possível historicamente. Acho que elas se tornaram possíveis, a partir dos recursos 
técnicos e tecnológicos, que também se constituíram não, assim integradamente, né? Um 
alimentando o outro, né? Bom, é justamente isso que muitas vezes falta na escola, na escola básica, 
né? Então como é que você vai trabalhar com uma noção como a de autoria? Que vai ser cobrada 
pela própria escola quando o cara vai prestar vestibular, por exemplo, né? Como é que você vai 
trazer a noção sobre autoria pra dentro da sala de aula, nessas condições que a gente tem. Que você 
ler tudo fragmentadamente, você não faz relação de uma coisa com a outra, você nem lembra muitas 
vezes quem é o autor, né? Por que que ele eé? Bom, isso impede que você leve o aluno a participar 
dessa cultura mais ampla, a valorizada, ler, decodificar é lógico que ele sai da escola pelo menos na 
maioria das vezes ainda, ele sai sabendo fazer, né? Ler fragmentos, ler coisas do dia a dia, ler 
funcionalmente ele aprende, né? E mesmo a escrever, né? você ler...  o cara vai e faz o vestibular lá, 
e escreve a redação, por pior que seja, então pra ele se virar na vida dele, acho que a escola, muitas 
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vezes consegue é... garantir que ele tenha esse  tipo de formação. Agora levar de fato o aluno a 
participar de práticas que são valorizadas, a escola não faz. Tanto é que a gente pega... é pesquisa 
sobre redação de vestibular, trinta anos e elas dizem sempre a mesma coisa, né? Que o aluno não 
consegue se colocar como sujeito da sua escrita, que não há autoria, não há mesmo, né? A escola 
não faz, não leva aquilo que se constitui. Então eu gosto muito pensar a leitura assim, né? e eu acho 
que pensar a leitura assim, implica em sala de aula um sujeito leitor, que consiga, que no caso é o 
professor, que consiga levar o aluno a perceber essa sistematicidade da escrita na sociedade, né? 
Por que se o Professor se detiver em ler fragmento do livro didático, ele vai formar o leitor de 
fragmento, né? Agora se ele consegue levar pra sala de aula uma leitura que seja mais 
sistematizada, leitura mais sistematizada é essa que é valorizada de fato, né? Que você ler um livro, 
depois vai ler outro e que vai estabelecer relação entre eles ou ler um texto por que vai ler outro e vai 
estabelecer relação entre eles, né? E que tipo de relação se estabelece, né? Então, bom, e por que 
colocar dois textos sobre o nome de um mesmo autor, né? O que é que isso significa, né? então, 
levar o aluno a compreender isso, é que é ensinar leitura, né? e pra fazer isso, você precisa ter um 
professor que saiba como é que as coisas se organizam. E muitos desses trabalhos em sala de aula, 
só é possível por que você associa a leitura com a oralidade, por que é na intervenção do leitor sobre 
o texto, que você vai evidenciando pro outro, como é que ele se organiza, né? bom, então por que é 
que o texto se organiza dessa forma e não de outra? Tem que parar e dizer pro aluno, ele se 
organiza assim por conta de tal funcionalidade, de tal estrutura, e que é o mais difícil de se fazer aqui 
na metodologia, se você conseguir fazer o aluno perceber, o aluno aqui de metodologia, é que não 
basta pegar o texto e ler, em voz alta, mas que é preciso o aluno intervir nesse texto, é o mais difícil. 
Nas três ultimas aulas eu passei por isso mais fortemente, por que a gente caiu na discussão sobre 
gramática, né? Bom, só faz sentido discutir gramática, não sei se estou entrando em outro ponto, 
(inaudível, várias pessoas falam ao mesmo tempo mais ou menos que o que ele vai dizer lá em 
baixo, ele diz agora.) por que assim não é possível pra mim,  discutir gramática, se a gramática não 
for vista com um caráter instrumental e instrumental pra mim é instrumental vista pelo sentido do 
bisturi mesmo, que é de você ir lá no texto, né? e tipo assim; desconstruir esse texto, pra ver como é 
que ele se constrói. A aula de língua portuguesa pra mim, ela só faz sentido se você for pro texto né? 
e desmontar aquele texto, e depois montar de novo, né? Então assim acho que isso vem muito 
mesmo lá daquela perspectiva do Franklin, né? do Geraldi, né? Mas começa com o Professor Carlos 
Franklin, né?  bom, pra fazer isso, não basta ler um texto, dois textos, três textos, né? Por exemplo, 
teve um episódio, em que uma aluna falou do colega dela, ne? Que... Foi a aluna que disse há! Isso 
eu já faço, né? tava conversando com um aluno que agora não me lembro do nome agora, e ele 
disse: isso eu já faço por que é... a gente ler lá na letras tal e tal autor, por que eu não vou ler um 
único texto com o meu aluno, né? Eu não vou deixar o meu aluno ler sozinho, né? E na última aula eu 
propus então que os alunos trouxessem na próxima aula que é da outra semana, né? Textos com 
essas propostas de leitura, né? Que seria intervir sobre o texto, né? Aí esse aluno levantou a mão e 
disse: eu posso então trazer uma sequência que eu faço? E aí ele contou a sequência, né? Bom, a 
sequência é basicamente ler textos e contra... e aproximar esses textos de modo a gerar uma 
discussão no final (inaudível) no final. Bom, é justamente sobre isso que eu venho insistindo a muito 
tempo na disciplina, assim, não adianta ler um texto, ou ler vários textos,  por que apenas ler.  Ler pro 
aluno ou ler com o aluno, ou apenas pedir pra que o aluno leia. Por que isso o cara pode fazer na 
aula de história, de geografia, ele pode fazer isso em qualquer outro lugar. Na aula de língua 
portuguesa, não basta só ler, por que não é só informação, não é só ampliar informatividade do 
aluno, e nem apenas acreditar, por que os outros professores das outras disciplinas, acho que até 
podem até acreditar nisso por que  a formação deles não é voltada pra isso, mas na língua 
portuguesa, o Professor não pode  acreditar que apenas dispor o aluno ao texto, esse aluno vai 
apreender a ler ou esse aluno vai apreender como é que esse texto se estrutura, né? Na aula de 
língua portuguesa, a intervenção sobre o texto, ela é radical. Ela tem que ir... na estruturação do 
próprio texto, né? a ponto de correr o risco do texto não funcionar mais depois, né?  mas tem que ser 
feito dessa maneira, e mesmo o texto literário, né? Eu brinco com os alunos da subversão, né?  se o 
professor de língua portuguesa não for subversivo, as coisas não funcionam. E subversão nesse 
sentido, uma das que você tem que fazer, é por exemplo, não acreditar que o texto literário seja, 
tenha uma áurea divina ou sei lá o que,  que não se possa intervir nele, né?  tem que intervir mesmo, 
tem que desmontar, né? Tem que ver como funciona, né? e se depois na hora de montar de novo ele 
funcionar pior, melhor, né? (todos sorriem) sinal que ele não era tão bom assim, né? Acho que passa 
muito, assim, passa muito... por isso que eu não consigo dissociar oralidade, leitura, gramática, não 
é? só faz sentido trabalhar com gramática, se ela ajudar a evidenciar no texto o que é que o texto tem 
de interessante, né? e os alunos, assim... é muito difícil convencê-los disso, e mesmo que eles 
venham com toda formação específica, eu não sei se é... eles conseguem trazer isso pra coisa do 
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ensino, e perceber que a escolha do texto é fundamental, né? E que não é qualquer texto que serve 
pra língua portuguesa, pode ser um texto maravilhoso! Do ponto, do ponto de vista artístico, que o 
cara leia e diga oh! Que texto lindo, né?  Mas na aula de língua portuguesa, ele pode não servir pra 
nada, né? por que um texto (inaudível) muito ruim, enquanto texto, pode dá um ensejo a fazer muita 
coisa, inclusive a reconstrui-lo, a refazê-lo de uma maneira melhor, né? E bom, e pra fazer isso, tem 
que ter conhecimento de gramática, e gramática não tô falando de conhecimentos sobre linguagem, 
que pode vir da gramática tradicional, mas que pode vir também das outras disciplinas que os alunos 
veem lá na letras, né?  

Entrevistador: Então seria nesse ensino de gramática, ter o texto como ensino de gramática, no 
texto, né? Vendo a... vendo a... o papel, digamos assim, da gramática, na funcionalidade desse texto, 
na construção, não é? 

 
Entrevistado: É, pensar a gramática, como um e conjunto de recursos que é iniciado no momento da 
produção do texto, e não colocá-la no lugar inverso que seria do objetivo, que seria aprender 
gramática formalizada a partir do texto, né? acho que é ao contrário disso, que é formar alguém que 
produza texto, e que também saiba pensar sobre a própria produção dos textos, esse conhecimento 
linguístico tem que ser o tempo todo manipulado mesmo, né? Assim tem que está em jogo o tempo 
todo, mas está em jogo, é... conscientemente no fim das contas, a ideia é levar cada vez mais que se 
tenha consciência disso, né? Que implica em você escolher um verso como pode e como deve, né? 
O que está em jogo em um momento como esse, né? O que importa você usar um adjetivo tal ou 
outro, em que lugar, né? É... enfim, acho que é informando o leitor, que o leitor pode se posicionar 
criticamente, a partir da própria base analítica dele e fazer isso você só pode fazer isso, quando olha 
pro texto, e vê como ele se estruturou, né? Não tem como ser de maneira diferente, se não vira 
discurso vazio, né? Em que o Professor fica falando, falando. 
 
Entrevistador: É pra falar um pouco do texto literário, né? E assim, qual seria a concepção mesmo 
de literatura pra embasar o ensino com o texto literário?  
 
Entrevistado: Hã, ran! Concepção de literatura?  
 
Entrevistador: É. (pesquisadora da risada) 
 
Entrevistado: então, eu não sei, eu gosto sempre também de trazer mais de uma possibilidade de 
perceber o literário, pra daí também promover uma possibilidade de discussão, então assim, o 
literário como fundado no estético, né? Ou literário fundado cânone, ou literário é.... como que 
fundado naquilo que lhe é social, por exemplo, né?  Então da mesma maneira como que lá na língua 
materna, bom o que é língua materna, língua oficial, língua, é e norma culta, né? como é que você 
joga com as variações aí dentro, né? Trazer essas questões assim o que é do estético, trazer o que é 
do cânone, né? Por que aí você está muito no plano do que é oficialmente considerado, reconhecido, 
né? Não o acadêmico da pesquisa, o acadêmico da valoração, né? Reconhecido né?  E aquilo que 
vem do social e do histórico, né? E aí você consegue perceber a literatura como algo que tem o seu 
valor sempre construído, a partir de determinadas condições sociais, ideológicas, políticas e tal e que 
tem uma função nisso tudo, né? Assume valores dentro dessa conjuntura, né? Bom, estabelecendo 
pelo menos três pontos de referência aí, a gente consegue ir levando a discussão pra formar o objeto 
de fato que é o texto literário como algo pro ensino né? Então o objeto literatura como válido pro 
ensino surgiria daí, né?  Bom, é... eu acho que a questão do cânone aquilo que o aluno vai ter que 
lidar na relação dele com a escola, né? De modo amplo, mas é aquilo que vai ser exigido, a questão 
do sócio histórico é aquilo que o aluno... hã... espero, né? Traga das suas discussões quando vem lá 
da teoria literária, da história literária, da critica literária, então imagino que ele tenha uma formação 
boa aí e o plano de estético, que é quando poderia cair pra banalidade, me parece que é onde de fato 
se pode entrar de maneira mais interessante, com o que vem do linguístico, né? Então assim, até 
onde o cânone e sócio histórico são legais, pra sala de aula? Bom, eles são legais na medida em 
você atravessa decisões esses dois lugares com o linguístico, e encontra passagens que 
linguisticamente de fato sejam muito interessantes e sejam sofisticadas, né?  Daí assim, a minha 
grande briga com os alunos, no sentido de fazer perceber que um texto literário pode ser maravilhoso 
pra você ler sozinho na tua casa, né? Agora poucas partes dele vão ser realmente boas pra você 
levar pra dentro da sala de aula, e que em geral não são aquelas que aparecem na escola, que 
aparecem sei lá, no comecinho do livro com a ambientação, ou a parte em que se apresenta o 
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personagem, ou a parte do final quando as coisas se resolvem, sabe aquele recorte que em geral o 
linguístico estético faz? 

Entrevistador: Hum, rum!  

Entrevistado: em geral é o que menos interessa. 

Entrevistador: Hum, rum! 

Entrevistado: Aquela parte do cortiço que aparece no livro didático é o mais chato que tem, né?/ 
agora aquela parte legal que está lá no meio, não aparece, até por que ela pode trazer questões que 
são muito complicadas do ponto de vista moral, que pode suscitar coisas em sala de aula, que talvez 
o professor não gostasse que aparecessem, né?  mas são passagens, mais tensas no fim das contas 
e que exigem do professor muito tempo de trabalho, por que não basta ler, mas ele tem que ler 
garimpando até o momento em apareça uma passagem que de fato lhe diga, há! Aqui pode render 
coisas interessantes que a gente possa discutir língua, a estrutura do próprio texto, que seja 
romântico, enfim, é... é...  

Entrevistador: o próprio sócio histórico. 

Entrevistado: O próprio sócio histórico, inclusive pra garantir que o leitor saia do texto e vá continuar 
lendo o texto lido em sala de aula, e continue lendo aquele texto fora, por que se ele percebe naquela 
passagem que há algo muito interessante ali, né? E é em geral onde a gente percebe que o autor 
pendeu mais pra (inaudível) por que a tenção é muito grande, o que vai colocar muita coisa da obra, 
num pequeno momento do texto, do ponto de vista da quantidade do texto que ele tem ali, então a 
densidade é muito grande, né? Então a densidade é muito grande, se você encontra um momento 
como esse e ler de uma maneira legal com o aluno, bom, e ler volta na questão da oralidade, né? É ir 
lendo e apontando pra ele, olha! Tá vendo por que ele tá dizendo isso pra ele ou colocar não como 
uma afirmação, mas como uma pergunta por que ele está dizendo isso aqui do plano e tal? será que 
tem relação com alguma coisa que aconteceu antes ? o que seria? bom,  você vai construindo um 
conjunto grande de hipótese, que é o que leitor consciente constrói, e depois o aluno, ele, o aluno, 
depois o leitor informação ele vai ler sozinho e aí ele vai construir as deles, as hipóteses dele,  e vai 
construir a leitura dele. Mas só é possível me parece, se você consegue trazer esses três lugares 
assim, o cânone é bom? Alguma coisa é outra não, né? sóciohistoricamente que valor tem, né? agora 
como é que eu atravesso esses dois lugares, pra de fato perceber o que linguisticamente ai a gente 
volta para a Língua Portuguesa por que linguisticamente é grande a produção linguística, né?  

Entrevistador: Que vai construir o estético. 

Entrevistado: Que  vai construir o estético. 

Entrevistador: E aí, você falou assim muito em textos, né? Você poderia assim, definir pra gente 
qual é a sua concepção de texto ou qual é a concepção de texto que você defende, diante desse 
emaranhado de coisas como é que o texto se apresenta mesmo enquanto conceito.  

Entrevistado: Olhe, (xxx), conceito de texto pra mim, é um algo em constante produção, por que boa 
parte da minha vida é pensar o que é texto, né? E o que é texto pro ensino, né? por que na verdade 
tudo que eu leio, é... todas as informações que eu busco, acho que elas convergem pra essa noção, 
né? Até por isso que talvez seja meio ultrapassado, né? Muitos fundamentos das minhas discussões, 
numa proposta de ensino, (inaudível) da década de oitenta, né? Bom, talvez seja ruim por ser um 
pouco ultrapassado, mas por outro lado me traz um pouco imune aos modismos, né? Essa coisa do 
gênero como ele é pensado, é... eu consigo lidar melhor com o modismo, talvez me aferrando um 
pouco mais lá na coisa do texto, né? É... e mesmo as discussões sobre gênero, acho que elas vem 
pra mim pra compor a discussão sobre texto, né? Por que o que você leva pra sala de aula não é 
gênero, você leva um texto, né? Se aquele texto pode ser classificado ou caracterizado ou percebido 
como do gênero X ou Y, aí são outros quinhentos, né? Mas o que você leva é o texto, né? E o texto, 
ele só entra enquanto texto em sala de aula, se ele levar todas as suas condições de produção. O 
que eu tava dizendo antes, né? O texto sozinho, em sala de aula, ele perde muito do ele é, por que 
ele tá fragmentado, ele tá isolado, então a maneira de garantir que esse texto se constitua cada vez 
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mais enquanto texto mesmo, é levar pra sala de aula, muito das suas condições de produção, e quem 
pode levar isso, é o leitor que mais conhece o texto, que é o professor né? E ele pode levar isso, 
através dos conhecimentos que ele tem de gramática, de língua, pra ler o texto de uma maneira mais 
interessante, né? Ele pode levar via as outras leituras que ele tem, dos outros textos que conversam 
com aquele, então sei lá, ele pode não levar a obra de um autor materialmente, mas ele pode levar 
muito da obra desse autor, sobre o que ele vai falar sobre o texto em sala de aula. Talvez o aluno 
naquele momento não conheça muito da obra do autor, mas o professor tem que conhecer, por que é 
a única maneira que ele tem de garantir que o texto se sustente enquanto texto, se não é episódico, 
né? Você ler e passa para outra coisa, você ler aquele texto esquece dele e vai pra outra coisa. A 
maneira de garantir que aquele texto permaneça, é por intermédio do conhecimento que o próprio 
professor tenha do que seja texto. Aí eu não sei (xxx), Eu não sei se eu consigo ter uma definição que 
me satisfaça do conhecimento do seja texto, né? mas eu gosto de pensar assim, que ele é o produto 
de um trabalho, né? Texto é o produto de trabalho, né? De um sujeito situado historicamente, né? E 
uma vez situado historicamente, é... ele, com seu trabalho produza aquele objeto, aquele material, 
né? Como resultante de um conjunto de fatores que compõe as condições de produção que ele está 
inserido, de que ele pode ter mais ou menos consciência, né?  Mas que estão ali, né? E que o leitor 
pode recuperar, a partir do momento que se dispõe a fazer uma leitura mais ampla daquele texto, né? 
Seria perguntar pro texto, de onde é que ele vem, né? acho que é um pouco isso, né? quem é o teu 
autor, né? é... e esse quem é? Envolve muitas coisas mas... a respeito dessa figura, né? quando 
esse texto foi produzido? né? Onde, né?  com que objetivo, né? em meio a que outros textos, né? a 
que outros textos ele responde mais diretamente? Se ele responde, né? Então é observar o texto um 
pouco como é... o produto de um trabalho, mas um produto que guarde em si as marcas todas desse 
trabalho, né? E que são situadas, né? Histórico, social, politicamente, ideologicamente, por isso que 
é... muito é... do que eu procuro fazer na sala da graduação, é tentar trazer  uma grande gama de 
recursos, pra olhar pra aquele texto de vários lugares. Por isso... que assim, é essa perspectiva, eu 
imagino que seja discursiva, né? Mas muito do que eu olhar pra esse texto e poder ver, talvez o 
discursivo apenas não seja suficiente. Daí o cognitivo, é algo que venha do cognitivismo, pode ser 
muito legal pra explicar por que é daquele jeito, e não de outro, né? ou algo que venha da prática 
cultural , né? ou algo que venha de outro... de qualquer outra disciplina assim, né? nesse ponto, acho 
que sou bastante eclético, acho que é ruim por vezes, mas em  sala de aula é necessário, né?  

Entrevistador: normalmente nas aulas você assim, tem ou prefere, ou apresenta assim, alguma 
proposta, uma proposta pedagógica do ensino de Língua Portuguesa, nas suas aulas você costuma 
fazer isso? 

Entrevistado: Uma proposta pedagógica?   

Entrevistador: Sim. 

Entrevistado: como assim?  

Entrevistador: Uma proposta de um trabalho que os alunos pudessem desenvolver em sala de aula, 
você tem essa... você costuma fazer isso,  como é que você vê essa relação/  

Entrevistado: É... então é ... não sei se eu entendi bem a questão mas é...  uma coisa que eu 
consigo (que eu consigo)... uma coisa que eu procuro fazer sempre com recorrência, é levar 
propostas de atividades pra sala de aula, né? é... ou eu levo, né? ou eu peço que os alunos levem, 
né? ou é... bom, eu mantenho lá um grupo no yahoo, né?  é... que eu apresento pros alunos, né? já 
na primeira aula, e digo olha gente há coisas aí que vocês encontram e podem usar, né? é peço pra 
eles que na medida que produzam, coloquem lá também. É, então eu procuro associar as discussões 
a essas propostas, as vezes da pra fazer mais isso, as vezes menos, né? na Metodologia I, no 
primeiro semestre de metodologia, é  eu faço isso de maneira um pouco episódica eu acho.. pra 
garantir que o aluno tenha alguma coisa pra fazer em sala de aula quando precise, né? é mas 
procuro na primeira parte do curso pelo ao menos, mas que ambientem os alunos nas questões 
sobre ensino, então boa parte do curso é discutir mesmo concepções de ensino, de linguagem, enfim 
é... discutir um pouco o que é trabalhar com Língua Portuguesa em sala de aula, por que aí tem a 
coisa da proposta pedagógica, né? Então, o que significa você trabalhar de uma maneira ou de outra, 
que implicações isso tem pro professor, pro aluno, pra língua, pra escola, acho que passa por aí, né? 
e daí mais pro final é que (inaudível) na aula passada, né? Que é mais pro finalzinho do curso, 
desenvolver com os alunos, propostas mesmo que eles se voltem pros textos, e pensem como é que 
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esses textos podem entrar em sala de aula, e fundamentar esse trabalho lá dentro, né? Então, aí que 
eu consigo também perceber mais como é que os alunos estão vendo aquilo que foi discutido 
anteriormente. E também acho que é o momento, em que boa parte daquilo que eles 
compreenderam, é... podem ser revista, né? Antes... antes de fazer o relatório, por exemplo, né? 
Bom, eu aposto um pouco nisso, né? do trabalho sobre o texto, daquilo que eles podem pensar sobre 
o texto, né? Eles equilibram, com as conversas, as discussões que foram feitas, a ponto de levar uma 
pessoa que diga isso eu já faço, né? Que pare e se volte e diga bom, mas será que... sobre essas 
discussões, esses conceitos eu já tinha me deparado... eu já tinha parado anteriormente, pensado 
sobre, né? E aí eu não sei (xxx) uma coisa que eu não fecho nas disciplinas, é o seguinte; por que os 
alunos vêm pedindo receitas, né? o que é que eu faço... pro e uma das primeiras coisa que eu digo 
pra eles, é uma das primeiras (inaudível) que você veja a metodologia, buscando um método, né? e o 
que vocês vão encontrar aqui, não é uma nem coisa nem outra,  ate eu brinco; talvez eu perca meu 
emprego, por que ensinar metodologia e eu não tô ensinando metodologia, ou o que é que eu tô 
fazendo, né? é... por que assim, pensando nessa grande diversidade de realidade com que o 
professor tem que se a ver, tem que se deparar, é... acho que não há uma proposta pedagógica que 
você possa focalizar uma determinada direção por que aí você deixaria a descoberta, várias outras 
coisas que são, é que existem lá em sala de aula, né? é... eu prefiro ir por esse outro caminho de 
pensar que como é que você forma o professor com recursos suficientes, pra que ele possa dá conta 
da realidade, quando essa realidade aparecer, né? Então, daí aquela diversidade que eu falei sobre a 
formação...  as perspectivas teóricas que entram em sala de aula pra discutir  questões do ensino de 
língua portuguesa, né?  bom, as vezes o discursivo é legal, mas as vezes não, o cognitivo é bom, 
mas as vezes nem o discursivo, nem o cognitivo, talvez a geléia geral da gramática tradicional, é que 
seja o interessante. Então por que não fazer uso daquilo também, né? que no geral é descartado, né?  
o tradicional é colocado de lado simplesmente, né? Assim, não necessariamente, né? você tem 
recursos muito legais na gramática tradicional pra ler, né? pra pegar o texto e fazer uma leitura 
interessante, né? então eu acho que a proposta pedagógica é essa,  eu brinco da subversão, né? eu 
brinco um pouco com essa ideia, de em face a realidade que aparece pro Professor, né? como é que 
ele faz pra tornar essa realidade mais interessante pra ele e pros alunos. Ou por que a realidade é 
fragmentada demais e aí ele fica perdido sem saber o que fazer, ou por que a realidade é muito 
controlada, principalmente em escola particular, né?  Que o professor ele é extremamente controlado, 
né? Bom, hoje em dia aqui no Estado de São Paulo, e nos outros estados também, né? essa coisa de 
ter que usar os jornais, o material que vem pronto. Bom, numa situação como essa como é que você 
abre um espaço pra você Professor e pro aluno, pra fazer uma coisa mais legal, é por isso que eu 
brinco do subversivo e aí se você tem recursos teóricos legais, você consegue fazer isso, por que as 
vezes a proposta de atividade que vem no material, que a escola oferece,  é muito ruim, mas o texto 
que aparece ali, é muito bom, né? Então se você tem que fazer atividade, faz em cinco minutos, e 
guarde os outros quarenta e cinco, pra usar aquele texto inclusive, pra fazer uma coisa muito mais 
legal, né? Mas pra fazer isso, você não pode ser refém da situação, né? E pra não ser refém da 
situação, você tem que ter possibilidade de distanciamento, e quem dá isso pra mim é a teoria é a 
quantidade teórica e analítica. 

Entrevistador: Aí nesse sentido também é a proposta pra literatura? 

Entrevistador: daria esse (inaudível)  

Entrevistado: acho que sim, por que daí você não precisaria descartar por exemplo, uma coisa que 
muitas vezes te cobram do aluno depois... por que assim, uma coisa que muito se discute é a 
periodização literária redutora, fica-se muito discutindo essa periodização com base no estético, né? 
e por conta disso você não vai ler o texto literário, né? Bom, talvez dê pra fazer as duas coisas, talvez 
dê é pra observar essa periodização, saber que ela existe, né? Perceber quais são os princípios de 
organização dela né? dessa periodização? mas ao mesmo tempo, é... entrar  inclusive por intermédio 
dos próprios conceitos dessa periodização, por que uma coisa é tomar a periodização, e achar é... 
que é banal ou só atrapalha, então deixa aí, e a outra coisa é talvez seja... bom, o que se diz de um 
período tal de um autor tal, quando você ler um texto dele, desse autor, desse período, né?  Você 
encontra aquelas características que estão de fato ali, apontadas? ou você é... encontra outras coisas 
ali, que não estão ali. Livro didático é muito bom pra isso, né? Pelos problemas que tem né?  é eu 
tenho um livro didático muito ruim , lá em casa, né? e que por conta disso ele é muito legal, por que 
assim por exemplo, ele pega um poema do Drumond, primeiro ele diz todas as características lá do 

Entrevistador: do Modernismo 



    171 

 

 

 

Entrevistador: do modernismo, da fase do modernismo, do próprio Drumond e tal, aí ele pega um 
texto do Drumond, um poema, e acaba com o texto no momento em que coloca as questões sobre 
ele, né?  assim, discutir as questões que o livro didático coloca sobre o poema, já dava uma baita 
aula , né? por que assim, tem tantos problemas ali, que só de apontar os problemas, você já constrói 
uma leitura legal do texto, né? Então... eu penso muito nesse sentido também assim, é... acho que é 
interessante as duas coisa, ou são interessantes as duas coisas, acho que tem essa coisa mais 
convencional da periodização, que acaba sendo feita, né? Mas é... acho que ela não, acho que ela 
permite que se faça um trabalho mais legal de leitura. Naquele sentido que eu estava dizendo, né? 
você tem o cânone, né? você tem o sócio-histórico, né? Mas você tem o estético, né? e quando o 
estético aparece, muitas vezes fundamentando a própria periodização, né? Agora o que acontece 
com ele quando você o atravessa linguisticamente, né? com análise linguística, né? será que ele 
resiste, né? até que ponto ele permanece? E muitas coisas que assim, as vezes você traz um texto, e 
você... sei lá,  está discutindo sei lá, o parnasianismo, e fica discutindo aquela balela toda sobre o 
Olavo Bilac,  bom, vai pegar outras coisas do Olavo Bilac pra trazer pra ver se aquilo lá se sustenta, 
aquilo que está no livro didático, né? bom, que que vai aparecer? Uma discussão já é essa né?  bom, 
que apareceu do autor aqui? Que outras coisas a gente pode trazer? Será que encaixa nessa 
gavetinha que fizeram ? provavelmente não.  

Entrevistador: ( sorrir )  Ok! Estamos já terminando professor.  

Entrevistado: Tá legal. 

Entrevistador Como você consegue 

Entrevistado: Com relação às pesquisas cientificas (inaudível não entendi o nome da professora) 
como você vê essa a relação entre essas pesquisas e a sua disciplina?  

Entrevistado: da área de Língua Portuguesa? Do ensino de língua portuguesa?  

Entrevistador: Hum, rum! 

Entrevistado: Eu vejo de uma maneira muito próxima, por que a gente está num momento muito 
confortável, né? eu imagino que ela foi uma professora na década de oitenta, né?  pra quem não tava 
por exemplo, numa instituição de pesquisa que fizesse isso, né? assim, era muito difícil, né? não se 
tinha muita coisa pra se discutir, né? eu acho que hoje a quantidade de material é muito grande, né? 
e a gente consegue muita referencia, né?  e mesmo o que se concebe como  ensino de língua 
portuguesa hoje, é acho... é... se encontra num estágio muito legal, é... com todas as discussões que 
foram feitas nas três décadas passadas mesmo, né? sobre variação linguística, sobre literatura 
mesmo, sobre cânone, sobre gramática, né? acho que tudo... tudo isso hoje oferece uma grande 
quantidade de coisas. Agora em relação a pesquisa especificamente, aí eu acho que alguns cuidados 
hoje, tem que ser maiores, né? por que talvez pelo aumento do campo mesmo, é... você tenha a... 
pelo aumento do campo e pela intervenção de outros de, da oficialidade principalmente, né? mas que 
passa pela coisa das editoras, né? tem a questão econômica muito forte aí envolvida, você passa... 
você também tem uma grande quantidade de material, que é repetitiva, além de repetitiva, vai é... 
empobrecendo a discussão mesmo, e que tem muita gente que discute questão de ensino, é...  que 
não é de ensino, mas que pode discutir inclusive, por que tem todas as possibilidades editoriais hoje, 
né? Bom, o cara não é do ensino, mas ele discute alguma questão com base nisso vem de livro, ele 
vai lá e lança um livro sobre gêneros de discursos e é só colocar um complementozinho aí.  

Entrevistador: (inaudível pesq. Fala muito baixo) principalmente na publicação de livros por exemplo 
na apresentação do evento linguagem e educação a gente percebeu que a maioria dos trabalhos que 
foram apresentados não se vinculam a linguagem e ensino, então eles estão lá são publicados, mas 
não tem nada a ver.  

Entrevistado: Hum, run! É... eu acho que é um campo novo, né? e é um campo que vem se 
constituindo nas últimas três décadas, mas enquanto campo é muito novo, né? por conta disso 
mesmo, como conseguir ver de fato realmente associado o que é da linguagem e o que é do ensino, 
né? que esse E aí no meio, não seja visto como um separador, mas que ele seja visto como algo que 
integra, né? e isso é muito difícil mesmo, né? em geral o que se fez, né?  foi trazer a questão do 
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ensino apenas pra você poder agenciar, uma teoria, né? assim, né? tem muito trabalho feito no 
sentido de... dizer que a redação escolar é ruim, e que existe uma teoria boa, que pode ser a 
linguística textual, semiótica, análise do discurso, enfim,  e que é trazida pra discussão, apenas pra 
ser debatida, pra ser apresentada ou no máximo pra tomar como material de análise, aquele texto 
escrito, mas a questão do ensino realmente, ela é episódica, quer dizer ela não é nem episódica, ela 
é marginal, ela aparece na introdução e na conclusão final. E em geral como recado do professor, 
né? Olha! Tá vendo, se você soubesse a linguística textual, o texto do seu aluno, vai ser melhor. 
Então acho que essa relação é muito difícil. E uma coisa que também lhe mostra os limites do campo 
né? é a necessidade que eu tenho por exemplo, de no momento de preparar minha aula, de 
encontrar textos do campo, que de fato se façam suficientes, nê? assim, eu acabo comprando muito 
livro que trate de ensino, mas na hora que eu vou escolher um texto pra levar pros meus alunos de 
metodologia, eu assim, eu deixo, eu deixo aquele texto em casa, e e acabo recorrendo a outro, que 
muitas vezes vem de um outro campo, né? que não tem nada a ver com o ensino, né? e aí a questão 
é construir a ponte, né? Como é que você constrói a ponte de autor que muitas vezes não tava nem 
aí com o ensino, né? mas que traz discussões muito interessantes pra se pensar questões 
especificamente de  ensino. Por que se não você discute ou o ensino só, e aí você pode fazer isso 
nas outras disciplinas, como psicologia e didática, né? ou você discute só língua e aí você faz isso 
(inaudível) agora como é que você faz isso aqui. 

Entrevistado: É a metodologia fica sem campo, né? 

Entrevistado: Pois é. simples, não é?  

Entrevistado: Ok! E ai seria assim interessante, se você pudesse descrever como essa disciplina, 
metodologia de ensino de língua portuguesa, contribui pra esse incentivo a... a... a pesquisa cientifica, 
como é que ela ajuda, o que é que é feito, pra que ela possa tanto no ensino de língua portuguesa, 
nas suas várias etapas, né? por que a gente vai colocar além da literatura, oralidade, escrita, como é 
que a disciplina, metodologia, incentiva essas pesquisas científicas mesmo? 

Entrevistado: A disciplina da graduação (xxx)?  

Entrevistador: Da graduação, é a gente tá falando da metodologia, como é que ela constrói, como é 
que ela contribui né? você vê alguma contribuição?  

Entrevistado: Hum, run! 

Entrevistador: o incentivo a pesquisa? 

Entrevistado: Eu não sei, eu acho que essa disciplina está no centro de todas as discussões mesmo, 
né ? é no interior dessa disciplina que de fato a gente tem que se a ver de fato com questões de 
ensino, né? por que é no interior dessa disciplina que você tem a formação do Professor de língua 
portuguesa, né? no nosso caso aqui você  tem a própria questão do estágio supervisionado 
envolvida, né?  é... e bom, por conta desses dois momentos aí, você tem que colocar como foco da 
atenção, o ensino de língua portuguesa, né? Então, eu acho que ela consegue congregar, por isso 
que a pesquisa do PROCAD, eu acho que é ela extremamente relevante, né?  No momento em que 
se propõe mapear o que seja a disciplina, né? por que assim, conhecer um pouco do que se faz em 
cada lugar dessa disciplina, talvez depois no que se trata de irregularidades que a gente possa 
perceber, vai nos ajudar a perceber, a compreender, o que é mesmo esse centro, né? o ensino de 
língua portuguesa, né? eu acho que ele contribui assim, (xxx) agora eu não sei... é... acho que a 
disciplina,  é como eu disse assim,  ela está muito no meio dessa grande diversidade de coisas, né? 
Boa parte do trabalho do Professor de língua portuguesa, me parece... é também ficar encontrando 
possibilidades dentro dessa grande multiplicidade de coisas que te oferece, acho que passa muito por 
aí, né? Agora o que a pesquisa nessa área, eu acho que ela vem cada vez mais se especificando, 
acho que durante muito tempo, não se faz é... não se fez pesquisa exatamente em ensino de língua 
portuguesa, você pesquisava formação de Professor, você pesquisava sobre  a escrita escolar, mas 
não sobre o ensino da escrita escolar, você pesquisava sobre é... prática de ensino em sala de aula, 
mas não exatamente sobre prática de Língua portuguesa, né? é talvez agora elas me parece que 
começam a contribuir mais pra se pensar mesmo sobre essas coisas todas  integradas, né? Acho 
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que é o momento de constituição  do campo mesmo, né? bom, tem uma aposta que eu acho, mas é 
uma aposta, né?  

Entrevistador: sorrir juntamente com todos e diz estamos apostando, né?  

Entrevistador: e aí (xxx), só pra gente fechar, como é que você ver a importância da disciplina para 
formação... 

Entrevistador: do Professor de língua portuguesa. 

Entrevistador: ((repete)) do Professor de língua portuguesa.  

Entrevistado: Bom, é fundamental até assim, pela minha implicação com ela, né? sou professor de 
metodologia de língua portuguesa, né? é... mas assim, é... eu nunca pensei na disciplina 
especificamente, né? por que, bom, por conta disso que a gente tem encontrado, né? em cada lugar 
ela tem um nome, ela aparece de uma maneira, em um momento do curso e tal, mas de alguma 
maneira... de alguma maneira não, de todas as maneiras, eu sempre voltei minha formação pra 
formação do professor de linha portuguesa, né? Então fosse na metodologia, na prática, ou na 
didática, de língua portuguesa, que ele tivesse, acho que eu a veria com a mesma importância, né? 
é... e eu acho que a importância dela, é... eu acho é... bom, a percepção dessa importância, é muito 
prejudicada em função da conjuntura mesmo em que a disciplina aparece,  e  conjuntura, assim 
retomando um pouco da discussão nossa primeira, né? Os alunos eles vem pro ensino, eles vem da 
(inaudível) pensando no ensino, como uma coisa menor.  Por que a coisa importante mesmo é você 
pegar um enunciado e analisá-lo a partir da perspectiva nacionalista (inaudível) ou é você pegar um 
texto literário, e analisar a partir da estética da recepção, ou é você pegar... é você considerar esses 
produtos linguísticos a partir de uma perspectiva teórica, agora me parece que há um elemento 
fundamental aí, né? Que inclusive tem responsabilidade sobre a própria estruturação desses 
produtos linguísticos que é o envolvimento da linguagem com as instituições, né? E nesse sentido me 
parece que o ensino de língua portuguesa, ele ocupa um lugar extremamente privilegiado, por que é 
justamente o momento em que todas as questões sobre linguagens confluem. Quando você vai fazer 
estética da recepção, você lida lá com uma tradição de análise, da academia, e tem lá uns textos que 
você vai analisar e você pode ficar preso por o tempo que você quiser não precisa olhar pra fora, né? 
pro gerativismo, a mesma coisa, né? pra qualquer outra vertente teórica, a mesma coisa. Quando 
você vai pro ensino de linguagem, o ensino de língua portuguesa, no caso, você não tem essa... 
esse... essa possibilidade de ter uma coerência já dada a priori, né? Quem constrói essa coerência, é 
o professor, né? e bom, e ele constrói isso num lugar que é atravessado por vários fatores, né? Que 
em geral foi esquecido em outros lugares, né? Então, tudo bem o cara analisa lá o texto a partir de 
uma determinada perspectiva, né? mas quando ele analisa esse texto, ele leva em consideração, é... 
os vários outros elementos que estiveram na composição do texto? Que não aqueles, por exemplo, 
apenas a semiótica consegue enxergar? Ou o que apenas Linguistica Textual consegue enxergar? 
Esse projeto por exemplo é uma imagem de leitor, né? mas essa imagem de leitor não é apenas 
idealizada, né?  no ensino de língua portuguesa se você projetar uma imagem de leitor idealizada, 
você não projeta nada, você projeta o fracasso daquilo que você está fazendo, né? então você tem 
que levar em consideração, que leitor é esse de fato, né? acho que isso coloca a disciplina num lugar 
muito importante, né? num lugar estratégico mesmo no fim das contas, né? por que o que se produz 
em outro lugares  passa pelo modo como você forma os conhecedores de língua, né? isso assim, 
vale pra qualquer outro lugar, né? da sociedade, como é que o aluno formado... como é que os 
saberes linguísticos do aluno, né? contribuem para que ele ocupe uma ou outra posição dentro dessa 
sociedade, né? E aí assim, o ensino de língua portuguesa, ele não tem (inaudível) que tem nas outras 
disciplinas, pelo contrário, então seja essa uma das dificuldades da disciplina pra se constituir 
enquanto campus, né? bem, o que que é que significa se constituir enquanto campo, né? é delimitar? 
E delimitando você romper com as próprias características da disciplina? Por que se ela é uma 
disciplina formada dessa conjunção de várias outras, né? você delimitar um campus, talvez signifique 
você romper com essa possibilidade ampla de diálogo, né? Então não sei assim, se essa noção de 
campo, é importante é interessante pra disciplina. A minha aposta é outra, a minha aposta é, usar o 
que a gente tem da disciplina, pra colocar inclusive em discussão o que foi visto em outros lugares, 
como a gente está fazendo no PROCAD, ou pelo menos na equipe de programa, né? bom, ficou dito 
lá o que é disciplina, mas o que ele diz que é disciplina, se sustenta quando a gente pensa na 
metodologia de ensino de língua portuguesa? Eu acho que não. Já foi, já era enquanto conceito, viu? 
então eu acho assim, é... estrategicamente, eu acho que a gente tem que pensar não em por/ talvez 
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seja uma restrição  do próprio campo, né? pelo fato de ser um campo em que você se apropria das 
outras coisas, pra constitui-lo enquanto campo, esse é... uma relação de maior passividade, talvez 
seja mais seqüente. Então no final bom é o que está lá no Bakhtin, nos estudos Bakhtinianos, o bom 
é o que está lá na linguística textual, bom é o que está lá e tal, isso talvez coloque a disciplina numa 
situação ruim, né? bom. mas se a gente encarar como uma disciplina mesmo, aí da pra virar a mesa, 
né? e dizer isso é legal, ou esse conceito é bom se você olhar daí, mas se você olhar daqui de onde 
eu to olhando, ele é falho, né? esse conceito seria muito melhor assim. Então eu acho talvez esteja 
chegando a hora da virada, né? (pesquisadoras sorriem) por que a hora da virada é a disciplina 
deixar de se olhar como algo menor, né? e passar a se olhar de fato como uma disciplina que tem 
alguma coisa a dizer, né? e aí eu acho que consegue colocar em questão, muito do que se diz por aí, 
né? Inclusive o que se diz sobre ensino, a partir de outras áreas, né? acho que já há condições de 
dizer bom, fulano de tal disse isso/ mas ele disse como analista do discurso, né? mas em todo lugar 
do ensino isso se sustenta, né?  

Entrevistador: hum, run! Ok! Professor, e aí nós encerramos a nossa conversa oficialmente, né? 
(todas sorriem) foi bom demais o bate papo.  
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APÊNDICE E – Transcrição da entrevista do docente de Didática da Língua Portuguesa – 
UERN/ CAMEAM 
 
Entrevistadora: Boa noite, Ana (Risos) 
 
Entrevistada: Boa noite! (Rindo)  
 
Entrevistadora: Hoje, nós vamos fazer a nossa entrevista, conversar um pouco sobre algumas 
questões, mas antes eu gostaria de saber qual é a carga horária da Disciplina. Não sei, não sei se 
você lembra? 
 
Entrevistada: Da Disciplina? Didática da Língua Portuguesa? 
 
Entrevistadora: Didática... 
 
Entrevistadora: Sim. 
 
Entrevistada: É uma carga horária de 120 horas, só que é uma carga horária dividida entre créditos 
teóricos, e créditos práticos. Então, sessenta horas, em sala de aula, com créditos teóricos, e 
sessenta horas, que é feito um trabalho prático com esses alunos, com uma proposta de apresentá-
los, desde o início da Disciplina, e que eles vão fazer em campo, né? Em escolas. Vão pesquisar, 
vão.. é... vão observar aulas. Depois, a gente realiza um trabalho, em cima dessas observações, com 
planejamento/ é... planejamento de aulas de Língua Portuguesa, a partir do que viram lá na escola. E 
ainda é...  um artigo, no final da Disciplina, que eu posso falar sobre isso, um pouco mais na frente. 
 
Entrevistadora: Ok. E qual é sua opinião com relação ao período em que a Disciplina é ministrada? 
Como é que você vê esse momento em que essa Disciplina entra na vida acadêmica do aluno? 
 
Entrevistada: É... essa disciplina, ela é ofertada no quarto período, né? Assim...,  eu considero, 
levando  em consideração de que o semestre posterior é o semestre do primeiro Estágio  e levando 
em consideração também que nosso aluno, ele... quando ele entra, o primeiro e o segundo semestre, 
ele ainda não se deu conta realmente de que ele tá ali recebendo uma formação pra ser professor, 
né? porque ele entra e vai dar de cara com grande... grandes choques... Eu diria que ele vai dar de 
cara com grande choque, com Linguística, né? Que nunca viu. Linguística I. Aí, ele tem muita 
dificuldade em termos de produzir textos, ele vai encontrar disciplinas, que vão puxar, como 
Linguística Textual, como por Produção de Texto, que vai puxar mais pra esse lado mesmo de... 
desse aluno, ele ter, não uma formação como  professor, naquele momento, mas com uma formação 
necessária, ali, pra ele desenvolver determinadas  habilidades como escrever, por exemplo, né? 
Então, assim... essa disciplina, no quarto período,  é quando ele já começa a ter um pouco mais de 
percepção. Parece que ele já passou pela disciplina de leitura, é quando ele começa a ver que as 
discussões estão sendo puxadas pra sala de aula, né? Pra sala de aula do ensino fundamental, pra 
sala de aula do ensino médio, e não mais apenas em termos teóricos como ele vem vendo até então. 
Então, assim... eu considero o quarto semestre correto. Até porque ele vai necessitar desse 
conhecimento, nos semestres posteriores, que é onde ele vai realizar os estágios. 
 
Entrevistadora: E com relação ao Departamento que a Disciplina pertence?  Como é que você vê  
isso? Como é que você avalia essa vinculação? 
 
Entrevistada: Eu acho que tá no departamento certo, né?  não é porque eu seja do Departamento de 
Letras, não, né?  mas nós temos uma disciplina chamada Didática Geral no curso. Parece que é uma 
disciplina no segundo período, no segundo semestre. Então Didática Geral, ela vai dar conta, como o 
próprio nome diz de questões mais gerais, né? E a nossa didática, ela é específica: Didática da 
Língua Portuguesa. Então, espera-se que um professor, né? do Departamento de Letras, 
determinados professores, eles possam estar habilitados a dar essa Disciplina, porque assim... se ela 
tivesse, é... vinculada a um departamento, como um departamento de educação, no nosso caso, não 
desmerecendo, claro, mas assim... o professor de educação, ele tem uma formação diversificada da 
nossa, né? Nós temos uma formação é... que vai passar... que vai passar por uma formação - em 
termos de - em termos da - como é que eu posso dizer, assim...?  em termos literários... vai ver 
muitas disciplinas... de Literatura Brasileira, Literatura Portuguesa... E vai ver também a língua em si 
mesmo... disciplinas como Morfossintaxe, como Estilística, Tópicos de Gramática, que vão nos dá 
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esse conhecimento, né? de que nós tamos precisando, porque o que a gente vê na escola pública, na 
escola lá fora, é sempre a questão da gramática. As aulas de Língua Portuguesa né? embora há 
tanto tempo venha se batendo nessa tecla, de que precisa... de que o ensino deva ser fundamentado 
pelas práticas de leitura, produção e análise linguística, mas, na escola, a gente vê gramática. Aquela 
leitura sempre da mesma forma, mecanizada, certo?...  e aquela produção de texto/ que o professor, 
muitas vezes, acha que tá fazendo uma grande coisa.  Fala assim: “olha, hoje...leram um texto, hoje, 
sobre o meio ambiente?” “Lemos!” “Vamos produzir um texto sobre o meio ambiente.” né?  E com 
isso, ela acredita que tá dando uma grande contribuição sem... no momento, sem, no entanto, ter 
sequer preparado uma proposta de produção textual consistente. E aí, ele se detém apenas na 
gramática.  Então, assim... nós temos uma formação, em termos de gramática, que é diferente, né? A 
gente conhece a gramática tradicional, mas a gente tem uma visão funcionalista dessa gramática, 
né? que é uma visão dos  aspectos da análise linguística de um texto. E assim, eu considero que o 
professor que vem do curso de Letras, ele tem essa formação, diferentemente de um professor de 
outros Departamentos, que, embora entendam de metodologia de ensino, mas ele não tem esse 
conhecimento, que é tão necessário, principalmente, em se tratando de Língua Portuguesa, né? 
então, eu acho que nós estamos aptos, né? Volto a dizer, não é que os outros não estejam aptos, 
mas eu considero que nós estamos aptos, até porque o nosso curso é um curso de licenciatura, né? 
pra professores de Língua Portuguesa, né? Então, de certa forma, nós estamos autorizados a isso. 
 
Entrevistadora: Ana, e como é que se dá o planejamento do Curso né?, aqui na UERN? É... a quem 
é... quem é o responsável pra escrever a  Ementa? Como é que isso acontece... essa questão do 
programa... Como é que você participa de todo esse processo? Como é que acontece esse 
planejamento? Se você, de certa forma, participa do processo? Se você tem autoridade, autonomia 
de tirar ou colocar alguma coisa? Como é que se dá o planejamento da disciplina? 
 
Entrevistada: Certo!  Sílvia, só antes de responder essa questão, eu gostaria, sabe?  de voltar 
àquela sua primeira questão, que eu acho que tava nervosa, no início, e acabou... acabou 
escapando, mas é uma coisa que eu considero importante, como professor dessa Disciplina, eu já 
venho há algum tempo sentindo essa necessidade, e eu acho que ela se encaixa naquela sua 
pergunta anterior, que dizia é... em relação ao período, né? em que a disciplina está situada. Você 
disse que, no nosso caso aqui, é no quarto período. Assim... uma necessidade é... , como eu disse a 
você, tá , eu acho que está sim no período correto, mas eu sinto a necessidade, embora a carga 
horária da disciplina seja muito grande, eu acho pouco. Eu sinto necessidade de ter uma Didática 
dois. Mas assim, em termos, por exemplo, talvez de trinta horas e não mais de sessenta horas em 
sala de aula. E vou explicar por que né? Porque como o grande objetivo é, de certa maneira, é 
preparar esse aluno para o estágio também né?. Então o Estágio do quinto período é o estágio é... no 
ensino fundamental. E assim... pela minha experiência mesmo de aluna, quando eu paguei uma 
Disciplina, que era... essa disciplina era equivalente a essa Didática da Língua Portuguesa, digo 
equivalente porque ela tinha um outro nome. Não tinha esse nome. A grade nova mudou. E assim... a 
gente viu, tanto na minha turma como  turmas de colegas, que geralmente essa Disciplina, ela é 
sempre voltada pra o ensino fundamental. Então, o ensino médio acaba ficando um pouco deixado de 
lado, né? Como se nós estivéssemos formando professores apenas pra o ensino fundamental. Então, 
comigo, eu tenho tentado, é... eu diria assim: tentado incluir alguma coisa  do ensino médio, mas é 
como eu disse, eu acho pouco. Eu acho que se a gente tivesse uma Didática I, e aí essa maior, né? 
Com essa atividade prática bastante grande. Então, o aluno, do quinto período, ele teria essa 
fundamentação pra ir pro Estágio I. E se, no quinto período, nós tivéssemos uma Didática II, mesmo 
de trinta horas, eu acho que uma Didática que preparasse esse aluno pro Estágio seguinte, que é o 
estágio no Ensino Médio, né? Então, eu acho assim... Eu sinto essa necessidade, sabe? Já tô com 
essa Disciplina, há uns quatro semestres, mas eu sinto essa necessidade muito clara. Em relação ao 
planejamento, esse planejamento, como é que ele é realizado, não é isso? Quem participa? É um 
processo solitário, né? E vou te explicar por que: é... acontece da seguinte maneira... O nosso 
departamento, ele perdeu o costume, não sei se o costume... quando eu entrei na UERN, o nosso 
departamento... tivemos esse momento que todo mundo preparava seu Programa de Disciplina e, 
durante a semana pedagógica, era apresentado... e todo mundo interferia. Mas, o que aconteceu, né? 
Acabava, de certa forma, sendo um momento muito constrangedor, né? Muita gente num queria, 
outros ficavam por aí... E chegou a causar algumas discussões muito calorosas. Então, parece que... 
foi aquela coisa do consenso. Ninguém comentou nada, mas de repente desapareceu essa prática, e 
todo mundo ficou calado, e todo mundo, de certa forma, sentiu meio que beneficiado, com o fim 
dessa prática, né? Então, hoje acontece da seguinte maneira: ele é solitário. Você traz a Ementa, né? 
aí vem a questão: a Ementa nós não podemos mudar. Então, a Ementa nos é dada, né? Ementa, são 
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assim, no máximo três linhas, que vem lá dizendo o que é que a Disciplina visa, né? E, a partir 
daquela Ementa, cada professor tem sua autonomia pra dizer, pra colocar os conteúdos que quer, pra 
selecionar os textos que quer trabalhar, né? E pra, em cima daquela Ementa, elaborar os objetivos 
que deseja. Então, tem sido assim. A prática tem sido uma prática muito solitária. Eu até comentava, 
outro dia, que achava que... não que voltasse a esse antigo formato do Departamento, de expor seu 
plano de aula pra todo mundo, mas que talvez... é... por área... Pegasse só os professores que 
trabalham  com ensino, né?... que trabalham com Didática e os professores de Estágio.  Talvez fosse 
bom haver essa interação entre eles, em algum momento, né? pra discutir, pra ver o que é que 
realmente...  Ou o que é que tá se encaixando, né? entre essas disciplinas,  o que precisa ter de 
melhorar, porque o professor de Estágio é um professor, que passa por muitas aflições, por muitas 
angústias, né? Ele tem que dar de conta dos... dos problemas de formação do aluno e, ao mesmo 
tempo, com os problemas da prática desse aluno lá fora, do professor colaborador, né? que 
geralmente tem algumas críticas a fazer.  Então, seria necessário realmente esse... esse... essa 
interação. E assim, no nosso Departamento, a gente tá vivendo um momento de transição, porque 
essa área de ensino, ela tava praticamente descoberta. Então, poucos professores se habilitavam a 
pegar Estágio. É... e o que vinha acontecendo é que, às vezes, as aulas começavam,  e começavam 
sem nós sabermos quem seria, ou quem seriam os professores da Disciplina de Estágio, né? Então, 
de certa forma, essa interação, ela tava sendo...  não tivesse dando pra acontecer, por causa dessas 
movimentações, né?  Agora, a gente tá num momento de transição, em que alguns professores 
fizeram o concurso... o concurso pra essa área, e estão sendo chamados especificamente pra 
trabalhar essas disciplinas. Eu acho que é o momento de se pensar mesmo. Em que esse grupo, que 
é um grupo pequeno, né? em se reunir, em tirar é...  algum momento do tempo que tem pra se 
planejar, e começar a fazer esse intercâmbio de informações, aí, né? Pra não ser tão solitário. 
 
Entrevistadora:  Hum-rum! Então, de certa forma, a UERN ela é dividida em campus, né? Ela tem 
vários campus diversificados e essa Disciplina, ela também funciona em outros Campus (sic). Você 
tem acesso ao Programa dos outros campus? Você tem conhecimento? Há como trocar figurinhas 
com os outros professores, ou não?  É solitário em todos os aspectos mesmo?  
 
Entrevistada: A gente tem  é... aqui, Mossoró e em Açú, né? Campus que você fala é... 
 
Entrevistadora: Hum-rum... exatamente... 
 
Entrevistada: Então, não! É... eu, pra ser sincera, hoje, eu conheço professora de Didática da Língua 
Portuguesa, e vou falar o porquê... era da minha turma de mestrado. Ela tá retornando agora, mas 
nunca houve, pelo menos que eu tenha notícia, nunca houve essa troca, esse intercâmbio de 
informações. Mas, assim...  eu acho  que ele tem que haver, principalmente,  entre nós, aqui, né? Nós 
temos, me parece que agora três... quatro turmas de Estágio, em cada semestre, né? Me parece 
também, que eles funcionam bem, porque planejam juntos. Mas acredito que tá na hora de sentar 
todo mundo que trabalha com ensino e ver, principalmente... E aí eu admito que essa disciplina 
Didática da Língua Portuguesa, ela precisa funcionar junto com a Disciplina de Estágio, né? Inclusive, 
um dos professores, semestre passado, já me procurou pra ver essa questão de planejamento. Como 
é que eu tô trabalhando nos planejamentos da minha Disciplina, pra que ele não trabalhasse de uma 
maneira tão divergente da que eu trabalho. (inaudível), ele me procurou e a gente trocou algumas 
informações.  
 
Entrevistadora: A Ementa é de fato uma referência, né? pra o planejamento da Disciplina. E aí você 
tá me dizendo que ela já vem pronta. Então, de certa forma, não há interferência da sua parte com 
relação à Ementa, certo? 
 
Entrevistada:  Não. A Ementa ela é oficial, vamos dizer assim. A gente não pode mexer, de forma 
alguma, porque ela é documental, né? Ela tá lá, no documento do PPC do curso, e, de forma alguma, 
nós podemos interferir. Mas, o que nós podemos fazer é selecionar os textos, né? e os conteúdos, a 
partir do que diz a Ementa. Então, o programa em si, ele é responsabilidade do professor, e cada 
professor busca trazer... – quando eu digo cada, mas eu também digo que sempre um pega alguma 
coisa do outro, né? – e vai fazendo algumas modificações, porque, até mesmo de um semestre pra 
outro, você, ficando com a mesma Disciplina, você vai vendo o que deu certo, o que deu errado. Aí, 
você vai fazendo suas modificações, né? E esse Programa, Sílvia, assim... uma coisa que eu sou 
muito sincera e admito é que... É... Geralmente, nós fazemos um Programa muito mais pra dar conta, 
né? pra prestar contas... Ele é  burocrático, como todo documento é, né? E, nós procuramos sintetizar 
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o máximo possível, né? É... eu até conversava outro dia com um professor e a gente chegou à 
conclusão de que isso era uma prática que antes nós tínhamos no Departamento de que o Programa 
da Disciplina precisava obrigatoriamente estar em uma página, né? E aí parece que criou mesmo 
essa ideia de que o Programa tem...  precisa estar em uma página.. precisa diminuir até o tamanho 
da letra. E esse professor disse assim: “Ei, mas isso aí já caiu, viu?” (Risos) Pode começar a escrever 
o que você quiser no seu Programa, porque ele tem esse apoio. Isso foi no tempo das vacas magras, 
que a gente precisava sintetizar. Mas, parece que essa ideia, ela colou, como se diz a história. E aí 
acaba fazendo um Programa muito objetivo né? E aí, por que eu digo que é objetivo? Por que ele é 
burocrático? Parece que... é aquela ideia de prestar contas. Eu tenho que prestar constas no meu 
plano de trabalho individual de um Programa. Então,  eu coloco lá. Mas, aí o que acontece comigo, 
com todo professor.... é que eu tenho meu cronograma, né? Que ele é muito mais detalhado do que 
meu Programa da Disciplina, porque, inclusive, ele vem com as datas, um local pra colocar datas. Eu 
faço uma previsão, mas como as datas nunca funcionam da forma como a gente quer, né? Vai 
acontecer feriado, vai acontecer uma coisa ou outra, você adoece, falta aula. Então, tem aquele 
espaço em branco, e o que é planejado, por exemplo, pra hoje, pode não dar certo pra hoje. Fica pro 
próximo encontro, mas há um planejamento, eu diria há um planejamento à parte desse Programa. 
Claro que com os mesmos conteúdos que estão lá, né? Os objetivos não mudam, mas há um 
planejamento, inclusive, Sílvia, eu não consigo conceber um professor que trabalha sem anotações, 
né? E aí, a cada aula, você vai fazendo suas anotações, o que deu certo, o que deu errado, e o que 
você quer pra próxima aula, né? Então, esse programa, ele, de certa maneira, ele é um tanto 
burocrático, né? um tanto pra prestar contas mesmo. 
 
Entrevistadora:  Ok. E, após a elaboração do Programa da Disciplina, você costuma abrir assim... 
espaço pra mudanças, pra discutir com os alunos? Se acontece alguma mudança, assim... quais 
seriam as causas, os efeitos disso? Como é que há essa discussão com relação a esse Programa? 
Esse Programa é documental, a princípio, né? Quando você leva pra sala, no início do período, o que 
é que acontece? Como é que você vê as mudanças, se é que acontece alguma mudança? 

Entrevistada: Quando levo, no início do período, principalmente, em relação a essa Disciplina 
Didática da Língua Portuguesa, ela é estranha pra eles, né? Eu sempre faço essa pergunta, no 
primeiro dia: “O que que vocês esperam dessa Disciplina?” E eu sempre tenho... já, acho que é o 
quarto ano, e eu sempre tenho respostas muito parecidas. “Já sei! Professora, você vai ensinar 
Didática novamente, que nós já vimos, né? Vamos falar... ouvir planejamento, vamos falar de 
documentos, não sei o quê...”  Eles sempre trazem essa ideia transposta lá de Didática Geral, né? 
Eles ainda não conseguem associar uma questão específica, que é a questão do ensino de Língua 
Portuguesa, né? E sempre quando a gente discute esse Programa no primeiro.... nos primeiros dias 
de aula... no primeiro dia de aula, eu sempre tenho a mesma resposta. Eu digo, assim:  “Ah, parece 
que é diferente! Parece que é diferente!” “Ah, pelo menos, né, professora. Isso aqui pra gente ir pra 
sala de aula, saber o que vai fazer lá.” Então, durante o semestre, né?  Durante o decorrer da 
Disciplina, é...  acontecem mudanças de num trabalhar um ou outro texto né? Acontece é... 
mudanças em relação a atividades, que, às vezes, você, ou intensifica, ou você diminui essas 
atividades. Nós trabalhamos, por exemplo, com um calendário da UERN e um calendário das 
escolas, que são totalmente diferentes. Então, a gente passa por um processo de adaptação terrível, 
terrível.. porque a minha proposta de atividade prática, por exemplo, né? proposta de sessenta horas, 
ela contempla uma observação em sala de aula. E eu tenho o maior problema, tenho tido o maior 
problema com essa observação. Não porque os alunos se recusem a essa observação, né? Eles 
poderiam até, de certa forma, mostrar uma  resistência,  porque, em outras disciplinas, eles fazem, 
né? Mas não é isso, é em relação ao período de aula. Então, quando a gente tá na UERN, assim... no 
meio da Disciplina, que eles não têm condições...  também eu não costumo colocá-los pra sala de 
aula pra observação  nos primeiros dias mesmo, porque necessita primeiro que se discuta as práticas 
de ensino, né? que é o meu grande eixo de trabalho são as três práticas de ensino. Então, eles 
precisam dessa discussão, que eles até então não tiveram, né? Não tiveram ainda... não discutiram 
as práticas de leitura. Viram uma disciplina leitura, mas viram também aspectos cognitivos da leitura. 
Não é essa coisa totalmente voltada pra ensino, né? Viram Produção Textual, mas não nessa 
questão deles como professores lá na sala de aula. Então, eu gosto de fazer essa discussão, pra que 
depois eles vão pra sala de aula e eles já comecem a observar, o que é que eles veem lá. Porque só 
sentar, né?  e ficar anotando, não faz muito sentido. Eles já começam a anotar e já começam a refletir 
sobre o que estão vendo. Então, quando eles vão... eles têm um choque com o calendário de lá. É 
sempre São João, (risos), ou é férias na escola, e nós estamos no auge do trabalho, né? Aí, fica esse 
período de espera. Então, é... Agora, por exemplo, eu tô no fim... no final da Disciplina e estamos na 
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luta pra tentar terminar a parte de planejamento, que  eles fizeram o planejamento: foram à escola, 
observaram, trouxeram o planejamento do professor, foi exposto, todo mundo analisou, sempre 
analisando com o olhar da leitura, da produção e da análise linguística. E aí eles fizeram seu próprio 
planejamento e aí nós também analisamos o planejamento deles, né? Pra num ficar aquela coisa de 
que só ... eu sei tudo e agora eu posso criticar. Então, eles precisam ser avaliados também. Então, 
não só por mim. A turma toda contribui, a turma toda fala. E, a gente, no final do semestre, tentando 
terminar uma atividade que já deveria estar concluída, e não foi concluída, exatamente porque o 
calendário da escola é diferente. Então, a gente vive lidando com essas adaptações.  Mas, eu diria 
que adaptação mesmo, é... ela acontece de um semestre pra outro, né? Como professora...  por isso 
que eu acho importante o professor  ficar pelo menos dois semestres com a mesma Disciplina, né?  
Nessa, eu já tô um pouco mais. Porque, assim...  você vê o que não dá certo, né? E aí, você leva 
essa ideia pra o semestre que vem; você vê que alguns textos não renderam o que deveria, né? O 
que você esperava que ia render. Você vê que algumas atividades também não renderam tanto 
assim; outras, às vezes, que  você esperava que nem ia render tanto, rendem, né? Então, é... são 
adaptações, modificações que você faz, né? E assim... ela é tão visível, essas mudanças... visível, 
quando eu digo, na prática. Eu digo muito mais na prática do que no PGD, né? Às vezes, no PGD, 
você praticamente muda as datas, né? e deixa lá os conteúdos, porque eles são ideias muito linhas 
gerais. Tá entendendo? Mas, na prática, você... quando vai no início do semestre, você já vai 
mudando os textos, já vai trocando, né? Já vai trazendo outras discussões, pra mesma Disciplina que 
está com o mesmo PGD.  Porque você já passou por aquilo. Eu, por exemplo, quando eu iniciei essa 
Disciplina, eu não tinha, na minha atividade prática, ela não contemplava... ela não contemplava o 
planejamento, né? E... contemplava, me parece, se eu num tô enganada, um relatório. Depois eu vi 
que... que é que eu queria com relatório? Esse menino... esse aluno... ficava  escrevendo o que ele 
viu lá, né? Tentava interpretar, ali, à luz de alguma teoria, mas eu via uma dificuldade tremenda. Eu 
digo: não, o que é que eu estou contribuindo pra prática mesmo, né? Então, eu achei muito mais 
interessante que eles fossem, né? E aí, tem umas coisinhas aí pelo meio, que eles acham muito 
estranho. Eu digo: “Olhem, vocês vão observar “x” aulas, na mesma turma.” “Professora, e a gente 
não pode observar esse mesmo total de aulas, em duas turmas, não?” “Não. Vocês não podem 
observar em duas turmas. Se você vai observar no sexto ano... se são dez ou quinze aulas...  Se é o 
sexto ano A? Então continua dez ou quinze aulas no sexto ano A, até terminar.” “Mas professora, se a 
gente observasse, em duas turmas, a gente terminava mais rápido!” “Mas eu não quero isso. Sabe 
por que que eu não quero isso? Porque eu quero contribuir pra sua prática, quando você for 
professor.” “E como, professora, você pode contribuir?” “Ah, porque é o seguinte: vocês falam com o 
professor pra que ele... levam um ofício...  ‘Olhe, professor, eu vou observar suas aulas. São cinco 
aulas.’” Então, o professor, ele vai maquiar essas cinco aulas. Ele diz assim: “Olhe, turma, semana 
que vem, eu vou ter aqui um estagiário. Então, ele prepara cartaz né? Arruma dinâmica. (risos) Ele 
prepara o aluno. Faz um acordo inicial: sejam bonzinhos durante as cinco aulas da semana que vem. 
Só que essa é uma realidade que não é real. Eu diria assim, né? É até redundante: uma realidade 
que não real. (Risos) É algo que não é real, porque a gente sabe que não é nada disso, né? Então, 
se insiste naquela mesma turma, não chega a ser necessária as quinze aulas. “Passem mais de uma 
semana, que você vê que aí o real se apresenta.” Né? Então, o professor, na segunda semana, ele 
vai dizer assim: “Ah,  semana passada, veio um estagiário aqui... observou. Fiz tudo bonito. Fiz meu 
plano de aula, que eu nunca faço.” Né? “Fiz cartaz, levei música, levei dinâmica. Cansei! Esse final de 
semana é livro didático, e ache ruim quem achar.”  E o que... (Gaguejou) a gente assim... o que a 
gente vai observar disso é que o real que vai aparecer, né? E esse aluno... Então, num é interessante 
que ele faça...  num é interessante que ele faça um relatório me dizendo isso, porque isso eu já sei, 
né? E ele também já sabe que é assim. Então, em que que isso contribui? Contribui no sentido de 
que ele vai observar e ele vai pedir assim, discretamente, ao professor o plano de aula. Não tem! Isso 
eu sempre digo a eles: “Olhe, vocês não vão encontrar, não, viu? Não vão encontrar não, porque 
também se fosse eu não ia fazer. Pra que eu tô fazendo o plano de aula? Se o PGD eu faço pra 
prestar contas, também não vou fazer... Mas você vai encontrar a atividade, que ele vai trabalhar em 
sala de aula. Seja ela de onde for. Nem que seja num caderninho escrito, em que ele vai lá, no 
quadro negro, ou branco, né? (Risos) e escreva. É... ou no famoso livro didático. Em algum lugar, 
essa atividade vai surgir. Então, você vai pedir. E ele vai achar isso ótimo, porque (inaudível) meu 
plano de aula tão bonzinho. Meu estagiário pegou e copiou. O que que você vai fazer? Nós vamos ter 
um momento pra discutir essa atividade, e aí que você, meu querido, você vai se preparar em casa. 
Nós não temos data-show, mas nós temos umas transparências, né? Você vai preparar bonitinho, é... 
fazendo um roteirozinho, um roteiro mesmo do que você sabe. Você vai trazer partes daquela 
atividade pra mostrar à turma o que foi que você viu, lá, né? E assim, Sílvia, tem sido muito... Acho 
que uma parte muito proveitosa, porque eles trazem... Geralmente, os professores trabalham muita 
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atividade de leitura depois do livro didático, né?  Aquela coisinha discreta, assim... de duas três 
páginas, né? (Risos) Questõezinhas assim... muito...  de forma bem irônica... É... as questões muito 
boas. Muito atrativas, né? Que diz assim: quem são os personagens da história? Quando os 
personagens é só o lobo e o cordeiro, né? (Risos) E eles têm trazido esse tipo de atividade. E, 
assim... eu tenho me sentido muito bem com esse tipo de atividade, porque eu vejo que, às vezes, eu 
nem falo, eles mesmos tomam de conta da aula, e começam a analisar, e começam a entender que 
aquilo ali não tá contribuindo para a... para o desenvolvimento intelectual daquelas crianças, né? E 
depois dessa parte, aí sim, é hora deles também mostrarem né? o lado deles. Porque não adianta a 
gente só mostrar o lado do professor. É aí quando eu peço pra que eles preparem uma aula né? 
Como eles dariam essa aula  e eu peço, porque eu sei que o Estágio vai pedir... E aí eles preparam e 
aí a gente vai... expõe do mesmo jeito, e já se começa a analisar aí. Mas, olhando sempre com esse 
olhar das práticas de sala de aula: da leitura, da produção textual, da análise linguística, da 
importância dos gêneros textuais, né?  Do texto como unidade de ensino nessas aulas. Então, essa é 
uma prática que eu digo que eu modifiquei, é... que eu vejo como principal modificação, na minha  
Disciplina, né? Antes, eu não fazia isso. Então, quando eu digo a você que essa modificação, ela 
acontece mais de um semestre pra outra,... então, por razões como essa, né? Então, eu percebi que 
aquela lá, na primeira vez que eu peguei a Disciplina...  peguei a Disciplina, ela não tava ajudando 
tanto. E agora eu vejo que eu posso contribuir mais pra formação desses meninos, né? Que daqui a 
pouquinho podem estar até na Universidade, né? Podem ser até meus colegas. Então são essas 
pequenas modificações que, ao longo do tempo, a gente vai melhorando, né? Por exemplo, eu já... 
desse semestre pro outro já tem uma modificação, né? Já vou colocar na Disciplina. Eu levava um 
plano de aula meu, de quando eu era professora, é... no ensino fundamental. E aí eu apresentava e 
deixava que eles se colocassem em relação ao meu plano, né? Sempre abria um espaço. “Olhem, 
agora é hora de vocês... o que é que vocês acham, né?  O que vocês acham disso aqui? O que é que 
vocês mudariam? O que vocês observam no meu plano?” Mas, eu já vi que eu não vou mais fazer 
isso. Já não fiz mais nessa, né? Tinha colocado na programação... taí uma modificação: tinha 
colocado na programação   e retirei.  Disse a eles: “Não, gente, eu vou retirar, porque  não contribui 
em nada pra vocês.” Sabe por quê? Porque o professor parece que ocupa o lugar da autoridade, na 
sala de aula. Tavam ficando calados, em relação a meu plano, né? Eu observei isso. Eu perguntava e 
ninguém dizia nada. “E o que vocês veem?” Né? Era aquela coisa.... aquele constrangimento. O que 
vai questionar, né? Se ela fez? E aí eu mesma tinha que mostrar quais eram os problemas do meu  
plano. Porque eu fiz questão de não modificar. Era coisa minha. Do tempo em que eu fui é... 
professora do ensino fundamental. (Risos). Então, eu fazia questão de não modificar. Então, eu 
mesma tinha que mostrar quais os problemas, pra que eles percebessem que aquilo ali não era 
nenhuma maravilha não, né? Tinha também muitas falhas. Mas, eles não questionavam. Então, eu já 
aboli. Eu não quero mais ver esse discurso de autoridade, na sala de aula, não, né? Então, melhor 
que eles analisem o do professor e que analisem o deles, né?  Então, são modificações como essa, 
que eu vejo que vão acontecendo. E que também o PGD não tem condições de registrar 
modificações como essa, né? Como é que eu vou registrar no PGD essa mudança? Uma mudança 
que eu desisti de levar um plano de aula, né? pra ser analisado? É...são pequenas coisas que eu 
acho que o dia-a-dia da sala de aula  é quem vai... é quem vai ditando as normas, né? É a linguagem 
acontecendo, é a interação, é, ali, no momento, não dá como... não tem como prever, né? É como 
esse momento aqui. Eu fico nervosa. (Risos) É... no início, fiquei tão nervosa, que depois a luzinha 
acende. Você me falou de tal coisa, lá na pergunta anterior, né? Então são coisas que você vai 
lidando. Elas vão acontecendo,  né? 

Entrevistadora: Ao escrever o programa, né? que você vai ministrar, você segue alguma perspectiva 
teórica? E, se você segue,  quais são os autores, quais são as obras, que você normalmente costuma 
utilizar? Quem você vê assim..., como base, pra que seus alunos tenham acesso a essas discussões 
que você aborda em sala de aula?  

Entrevistada: Certo. Olha, é... a própria ementa da Disciplina, ela já é muita clara. Ela já diz que a 
gente deve priorizar, nessa Disciplina, né? essas três práticas de sala de aula, né? Que é a prática  
de  leitura, a prática de produção textual e a prática de análise linguística. Então, é..., apesar de 
algumas críticas, hoje em dia, eu diria a você que o senhor Geraldi ainda me é muito importante, né? 
(Riso) Porque ele discute de uma forma, numa linguagem bastante objetiva, bastante clara. Mas, 
assim... eu não coloco o texto dele pra o meu aluno.  Num tenho colocado o texto. Mas, eu tenho pra 
mim, pra minha pessoa mesmo, tem norteado. A leitura mesmo tem norteado. E aí, o trabalho não 
tem como deixar de lado os Parâmetros Curriculares Nacionais, né? E até porque é... eu indico, o 
aluno vai buscar nas escolas, pega emprestado, passo as leituras pra casa dos Parâmetros e a gente 
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discute. Os Parâmetros do fundamental, na minha opinião, ele é muito bom. Tem, sim, suas falhas, 
mas ele é muito didático. Eu diria, né? A gente vai ver objetivos pra o texto oral, objetivos da leitura do 
texto oral, objetivos da leitura do texto escrito, objetivos pra produção oral, objetivos pra produção 
escrita, objetivos pra análise linguística. Então, coisinhas que tão bem detalhadas, e o nosso aluno, 
infelizmente, ele chega, na maioria, a maioria dos nossos alunos chega, na Universidade, com um 
nível muito baixo, sabe? Um nível de aprendizagem, de conhecimento... Não tô falando de 
conhecimento de mundo, não. Tô falando de conhecimento linguístico, né?  ainda é muito baixo. Tem 
muita dificuldade de... de escrita, tem dificuldade demais de construir sentidos. Então, eu acho que 
auxilia bastante, né? Quando ele... E a referência que eles têm de ensino ainda é a referência, por 
exemplo, que a leitura.... “Texto dois, viu? Página 31.” Ok! “Leiam o texto! Leram, né? Vamos falar 
agora um pouquinho desse texto.”  Aí fala um pouquinho do texto, né? “Mas, agora, tem um exercício 
aí abaixo do texto.  Vamos contar as linhas, né? Questão um, duas linhas; questão dois, três linhas 
questão três...” E por aí vai, né? Então, ainda tem muito essa percepção. E, nesse sentido, eu acho 
que os Parâmetros, ele contribui  bastante, contribuem bastante, porque ele diz: na prática de leitura 
de texto oral, né? Observa o quê? Observa os gestos, observa a entonação, né? observa a postura, 
né? Na prática de leitura do texto escrito, observem o papel dos recursos estilísticos, observe os 
sentidos a partir do título. Quer dizer, eles vão orientando esse aluno, que ele vai precisar disso aí, 
dessas observações, pra que ele, lá na sala de aula, eles consigam, né? fazer com que esses alunos, 
eles tenham uma... vamos dizer assim, uma diferenciação, pelo menos  na prática de leitura, né? Ou 
das outras práticas. E... mas, pra eles mesmos, eu tenho trabalhado com muitos textos dessa autora 
aqui, né? Que é uma autora cearense: Irandé Antunes, porque ela é realmente voltada pra ensino, 
né? Esse livro, por exemplo, “Aulas de Português”. Ele é muito bom. E ele tenta abarcar essas três 
práticas. E esse texto me chama muito atenção, principalmente, nessa parte da análise linguística, 
né?  que ela coloca de uma forma bastante sutil, mas... sutil, no sentido de que,... que ela fala  como 
poderia ser esse trabalho. Ela traz não só... não é que ela esteja abolindo... vamos dizer assim: esteja 
abolindo. “olha, vocês têm que abolir essa questão de vocês trabalharem com as categorias... não é 
categorias, não... as classes de palavra. Mas ela traz esse trabalho de classes de palavras da Língua 
Portuguesa, voltado pro texto, que aí ela vai... ela é muito didática também, dizendo o que poderia ser 
feito. Então, eu tenho trabalhado muito com esse texto da Irandé Antunes, né? E tenho trabalhado 
bastante textos dessa coletânea aqui, é... que fala... são todos textos... estratégias de leitura....  mas 
são todos textos voltados pra ensino. E esse é um caráter... é... voltado pra ensino, mas com caráter 
prático, né? São propostas... se olhar, aqui, por exemplo, aqui, o título, são propostas de atividade pra 
sala de aula. Por exemplo, se eu pegar aqui: “Trabalhando a leitura em sala de aula”, esse texto, ele 
é uma proposta de trabalho pra sala de aula. E aí os autores vão discutir que o ensino do texto, ele 
deve – né bem esse. Acho que ainda é outro texto: “Práticas de linguagem e PCNs no ensino de 
Língua Portuguesa”. Eu tenho colocado sempre esse texto, porque ele é excelente. Elas vão dizer 
que o trabalho deve privilegiar essas três práticas de sala de aula, mas elas apresentam uma 
proposta, né? Num fica naquele discurso só dizendo que o que tá lá tá errado, né?  E que você 
precisa mudar, né? Que você precisa melhorar. Aquele discurso de salvar o mundo, né? Mas elas 
apresentam uma proposta. Trazem um texto... me parece que são três textos, né? Um texto, que é 
um horóscopo. Que parece que esse texto pra sala de aula é uma besteira, né? E um texto... me 
parece que uma reportagem, e o outro eu não lembro. Sei que elas elaboram um questionário... eu 
vou chamar de questionário... é do tempo da... mas, uma atividade sobre esses textos. Mas são 
atividades que contemplam tanto a leitura, como a escrita, como a análise linguística. Só pra citar, 
como exemplo, tem um texto sobre Arquimedes é... retirado de uma revista de Física em que a seção 
da revista...É a revista... a seção da revista chama-se “Eureca”, né? E aí elas trouxeram... a revista 
traz o texto de Arquimedes... quem foi Arquimedes, pra explicar, também, essa questão da percepção 
da leitura. Me parece que era a primeira edição da revista, né?  E, as autoras propõem algumas 
questões sobre esse texto e lá, no final... É muito interessante! Elas mandam realizar uma 
experiência... não lembro bem como é a experiência. Uma experiência com álcool... alguma coisa... e  
manda que o aluno... um dos alunos,  porque é feito em grupo, os outros alunos vão é... anotando 
todos os passos da experiência, né? pra fazer um relatório. E depois, que transforme essa 
experiência...  esses relatos num texto. Quer dizer, elas colocam assim como... elas têm uma 
proposta muito diferente de quem é... quem são os personagens, né? Quem? Como? Onde? Aquelas 
perguntas retóricas, entendeu? Coisas que puxem mais pela compreensão e pela interpretação 
mesmo desses textos, e também trabalha análise linguística. É muito interessante quando ele 
pergunta, é... “De que forma Arquimedes aparece no texto?” Né? Que o aluno vai procurar e ele só 
vai responder, se ele entender o texto, né? Porque, algumas vezes, vai aparecer como “um gênio”, 
outros vezes, vai aparecer como “ele”, né? outras vezes, vai... “o grande cientista”. Então, são coisas 
que você vê que num... que num é aquela coisa só de transcrever, de retirar, de identificar  etc. 
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Então, eu tô procuran... esse livro tem sido muito útil, nas minhas aulas, porque a gente discute, como 
ele traz sempre propostas de práticas, sempre em cima disso. Elas sempre trazem uma proposta e 
dizem assim....  As autoras sempre dizem: “Olhem, vocês podem  adaptar à sala de aula de vocês.” E 
a gente sempre discute o que poderia dar certo e o que poderia não dar certo na sala de aula com 
questões como essas. E assim é..., o meu trabalho final da Disciplina, né? da atividade prática, 
depois que eles passam por esse percurso de observar aula, insistindo nas dez aulas com o mesmo 
professor, na mesma sala. Depois que apresenta o planejamento... No final, as nossas últimas aulas, 
eu já deixo sempre voltadas pra leitura de textos que discutem o livro didático, né? É... e, eu vou dizer 
por quê, né?  Porque ele é o maior (Professora fala sorrindo) e o mais  usado dos recursos lá na sala 
de aula, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. E aí, eu justamente, eu coloquei esse 
trabalho no final. Esse artigo da atividade prática pra ser entregue no final, no trabalho final, em cima 
do livro didático, porque... exatamente! Porque quando eles iam fazer o trabalho de observação e 
de... apresenta na turma o que que o professor trabalhou, eu diria que oitenta por cento ou noventa 
por cento de tudo que foi trabalhado é só livro didático. Então, aí eles apresentam... e geralmente, 
como é livro didático, o que aparece, né?  Aparece o texto e as questões né? Abaixo do texto, do livro 
didático. Ou então, o professor dá um pulo e vai direto pra aquela parte da gramática. A parte da 
produção textual praticamente, do livro didático, ela é dispensada, né? Então, aí... no final dessas 
ações, eu percebo que os alunos, eles já conseguem ter maturidade pra discutir, né? Eles já dizem: 
“Ei, mas isso aqui, professora, não  adiantou nada. Isso aqui foi só pra enrolar o tempo. Passou duas 
aulas ali, ó, enrolando tempo com essa atividade. Meninos conversando... não serviu pra nada, né?” 
“E por que que não serviu?” “Porque, professora, esse tipo de pergunta aqui, não se faz a um aluno 
do nono ano. Isso aqui era pra um aluno do quinto ano.” Então, eles já começam a desenvolver essa 
criticidade. E como eles sentem como é isso, em relação ao livro, o trabalho prático consiste é... em 
eles trabalharem algum aspecto do livro didático, né?, fundamentando com os textos que a gente vem 
vendo no decorrer da teoria e com outros, que existem. E aí, eu sempre indico esse livro... ele tem 
norteado, este livro de Ângela Dioníso, sobre o livro didático de Português, não é? Têm alguns 
textos... têm algumas posições... e a gente tem que se posicionar, contra ou a favor, né? A gente tem 
que se posicionar de alguma maneira... Mas é um texto muito bom, que tem um texto de Marcuschi. 
Eu sempre trabalho... até meus alunos esses dias falavam, apresentando um Seminário sobre esse 
texto, aí eles atentaram para o período, né? Perguntaram pra mim, qual era o período que o autor 
tinha é... feito esse trabalho, em relação ao livro didático. E eu disse que já há algum tempo, né? Que 
parece que ele diz aqui, no início do texto,... que  2001, 2000... Foi alguma coisa assim. Quer dizer, já 
tem algum tempo. E  eles diziam: “Mas, professora, é mais do que atual, isso aqui.” Com algumas 
exceções, né?  Porque esse texto, ele fala das tipologias de perguntas no livro didático, né? E ele vai 
dizer que há perguntas do tipo: “Qual a cor do cavalo branco de Napoleão?” Né? (Professora fala 
sorrindo). Vai ter perguntas... é... aquelas perguntas retóricas: Onde? Como? Quando? Né? Então, 
vai ter todo tipo de pergunta. Mas, vai ter perguntas também diferenciais, que puxa mais pela 
compreensão, né? Pela percepção do aluno, né? Então, ele.... vamos dizer assim... ele fez um 
levantamento em números, mais de 2000 livros, na época, pra chegar a essas constatações. E tem 
sido um texto, que tem norteado muito, principalmente, essa atividade final da Disciplina. E como eu 
dizia lá no início  por que é que eu sinto falta...  Que que eu lembrei de você (inaudível) Peraí, que eu 
quero falar mais alguma coisa em relação àquela pergunta, né? É... eu sinto falta de uma Didática II, 
que falasse do ensino médio, né? E por eu sentir falta, eu venho sempre trabalhando textos desse 
material aqui de Burzem, - eu não sei direito dizer direito – e Mendonça, que vai trabalhar Português 
no Ensino Médio e formação do Professor, né? E esse livro, eu acho ele maravilhoso, né?  Num sei 
por quê... eu tenho uma paixão grande por esse livro. Então, ele vai discutir... ele vai discutir o texto, 
né?  A leitura no ensino médio. Ele vai discutir a produção no ensino médio. Ele vai discutir a análise 
linguística no ensino médio. É como eu disse, seria... o ideal seria que nós tivéssemos uma disciplina 
de 30 horas, só pra discutir isso no ensino médio. Porque quem é professor, como você já foi 
professora do ensino médio, sabe que é difícil... é muito difícil ser professor do ensino médio, né? É 
muito difícil e... é difícil pela clientela, né? A clientela atenta demais! (Tom de ironia. Todos riem.)  E é 
difícil também pra o professor, porque ele precisa ter uma boa formação. Precisa ter segurança. Ele 
precisa entender de  literatura, ele precisa entender de texto, precisa entender de gramática... Ele 
precisa ser um professor bem informado, né? Então, eu sinto essa necessidade, e esses textos... 
esse livro, ele tem sido colocado na minha Disciplina, justamente... – não que eu ache que atenda 
como deveria, não! Mas, é uma participaçãozinha, sabe? Pra num deixar a desejar, porque as 
primeiras aulas... Eu acho que as primeiras aulas da Disciplina, os primeiros textos... discutir as ideias 
mais gerais sobre o ensino mesmo, elas acabam levando bastante tempo, né? Aí, depois,é que eu 
venho com essas as coisas mais específicas. Mas, as primeiras aulas, elas acabam levando bastante 
tempo... O que é Didática, né?, O que é que esperam ser feito? Eu já deixo eles angustiados, na 
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primeira aula, dizendo que eles vão pra sala de aula, né?  E cada aula que você vai entrando, você 
tem que ficar retomando isso, né? Tem que preparar um ofício pra Disciplina, pra ir à escola. Então, 
eles... já traz muitas angústias, né, essa Disciplina. Eles já tão visualizando o que é que ele vai ver no 
próximo semestre. Eles têm muito medo da Disciplina, também... do chamado Estágio. Só não 
aqueles que já são professores. Já são tranquilos, mas a maioria não é professor. Então... – não que 
atenda, como eu ia dizendo, né?– E... fora esses textos, têm muitos outros, que eu trabalho, e alguns 
que eu leio pra mim mesmo, né? Pra ter uma formação, como eu dizia ... alguns textos de  Geraldi; 
alguns textos de Travaglia etc.  

Entrevistadora: Ok. Com relação ainda a essa perspectiva teórica, a gente gostaria que você 
detalhasse um pouco, quais são esses teóricos ou... que, de certa forma, você fundamenta sua 
prática, no que se refere ao conceito de língua materna. Em quem você se baseia pra conceituar, pra 
discutir  língua materna, levando essa teoria pra ser discutida em sala de aula. Então, se você 
lembrar de algum, você poderia citar alguns autores, algumas obras. Então, sinta-se assim muito à 
vontade pra discutir essa questão do conceito de Língua Materna, nessa perspectiva teórica, e se 
possível citar alguns autores, algumas obras.  

Entrevistada: Bom, eu acho que esse conceito de língua materna, procurando ser didática mesmo, 
eu iria pra Travaglia, né? Pra levar essa discussão pra sala de aula, quando ele começa a falar quais 
são os objetivos do ensino de Língua Materna, né? Então, eu acho que é por aí. É... até por uma 
questão de adaptar a Disciplina. Então, eu prefiro conceitos mais simples, mais fáceis de serem 
entendidos, e eu acho que ele é muito bom, que ele é... quando ele traz o conceito de competência 
textual. Que deve ser o alvo do professor desenvolver... contribuir, né? (Risos) Desenvolver, não, que 
a pessoa não desenvolve nada. Ele contribuir para o desenvolvimento dessa competência 
comunicativa do aluno, né? Então, vemos texto como unidade de ensino, gêneros como objeto de 
ensino. E também... eu tô citando pessoas que estão voltadas o ensino mesmo, né?  Ai vem com 
Geraldi. Ele ainda me ajuda a entender... pode ser criticado, né? O tempo...Tem gente lá mais novo 
na área de ensino. Mas, ele ainda é especial nas minhas discussões nessa Disciplina, né? Conceito 
de língua materna... é... Como é que isso deve ser visto na sala de aula? O que cabe ao professor? 
Qual é a necessidade desse aluno, né? Como é que o professor pode desenvolver uma 
metodologia?... que geralmente também é muito metodológico, né? Então, uma metodologia pra que 
esse professor desenvolva uma boa aula. E ele vai até por turma, se eu não tô enganada: quinto ano, 
sexto ano etc. E aí sim tem aquela questão... tem outras questões mais gerais.... eu diria, não de 
língua materna, né? Mas uma formação em termos do que é uma língua, né?  Acho que já começa 
por aí. Antes de ser a língua materna, antes da gente... é... Como é que diz?  Não é sintetizar a 
palavra que eu tô querendo dizer. Antes de a gente definir, né? afunilar pra língua materna, a gente já 
tem uma concepção toda em cima do que é uma língua, né? Do que seja o trabalho com a língua, 
com a linguagem, partindo do princípio da interação social. E essas coisas são conceitos que você vai 
transpondo, né? Quando eu cito trabalhos de Geraldi , quando eu cito Irandé, é porque eles tão 
voltados pra o ensino, né? Mas a gente sabe que tem aí toda uma cobertura maior, né? A gente vai 
buscar umas bases em Bakhtin. Não pra tudo, né? Que tem ideias, não da Língua Portuguesa em si, 
mas uma ideia de linguagem, a ideia do outro, né? Da interação social, pra poder a gente chegar aí 
na Língua Portuguesa especificamente.  

Entrevistadora: E  com relação ao conceito de oralidade. Em quem você se apropria pra discutir isso 
em sala de aula? 
 
Entrevistada:  O conceito de oralidade, é... eu sempre digo pra os meus alunos. Pra eles é sempre 
novo, né? Aí eu sempre digo assim: “Olhe, já tem mais de dez anos que os PCNs né? estão aí. 
Estão, supostamente, norteando as práticas do professor. Mas parece que aquelas páginas que 
falam sobre é... o trabalho com a linguagem oral, né? a leitura de textos orais, a leitura e 
compreensão de textos orais, é... a produção textual, elas foram todas puladas, assim... né?. Tem até 
um quadrozinho lá que diz gêneros privilegiados/ eita! (inaudível)  Gêneros privilegiados para o 
trabalho né? com a linguagem oral. Gêneros privilegiados para o trabalho com a linguagem escrita. Aí 
o que é que acontece? Parece que a gente só enxerga, né? aquela parte da escrita. Aquele da 
oralidade tá fora. Porque, na sala de aula, lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, o que é 
trabalhar a oralidade, lá? É assim: leva a música, hoje , né?  Leva a canção de fulano de tal. Aí leva 
“Cidadãos”. (Risos) Leva “Asa Branca”, né? E depois é pedir a opinião dos alunos. Se restringe 
basicamente a isso. E não é... não é diferente quando eles entram nessa Disciplina de Didática da 
Língua Portuguesa. Eles acham que é isso aí e acabou a história. Então, eu, por uma questão até de 



    184 

 

 

 

controle de tempo, de economia de tempo, (Risos) eu vou direto aos PCNs com eles para pegar 
essas questões. Porque, aí, como eu disse,  ele é muito didático, e ele apresenta gêneros e diz o que 
poderia ser observado né? nessas questões de oralidade, E aí tem também, nesse livro, no livro 
didático de Português tem um texto sobre a oralidade, né? A oralidade no livro didático. Se eu não tô 
enganada, é um texto de Marcuschi, né? A maior... acho que a maior autoridade mesmo pra discutir 
essa questão da oralidade. Então, eu acho que a minha base teórica vem daí e a base... e o lado 
prático vai pros PCNs. Porque a minha base teórica vem de Marcuschi. 
Entrevistadora: E com relação ao conceito de leitura, as atividades que você desenvolve... Você 
toma como base quais os autores? Quais as obras? Como é que você vê esse conceito em sala de 
aula?  
 
Entrevistada: Olhe, eu... Por isso que eu acho... eu acho que, durante a graduação,é.... (gaguejou) 
ela... A graduação, ela é importante demais, porque a minha formação... Eu tive professor muito bom 
de leitura, na época. E eu acho que eu num vou esquecer nunca  Ângela Kleiman, né? Jouve. São, 
assim, são ideias que... são autores que... firmaram. (Inaudível) que não deixam ninguém tomar o 
lugar, né? Então, eu coloco texto de Jouve por exemplo,... não tem nenhum no meu material de 
trabalho não, né? E por a Disciplina, antes da minha Disciplina, antes de Didática de Língua 
Portuguesa, tem uma Disciplina Leitura, né? Que ela é... discute toda essa parte teórica, de leitura. 
Então, assim... essa é uma grande contribuição que eu acho, Leitura e Didática caminharem aí 
juntinhos. Porque quando eu vou fazer especialmente o trabalho prático, eles sempre trazem, eles 
sempre me surpreendem com os textos da Disciplina de Leitura, né? Então, é como eu digo a vocês, 
a você, Sílvia, tem essa base de Ângela Kleiman, de Jouve... Agora, no momento, não me pergunte 
mais, porque eu tenho muita dificuldade com autores,(Risos)  por isso que eu tô com esses livros 
aqui, certo? (risos) E... eu tenho mesmo dificuldade de autores... (Risos) E...além desses assim, tem, 
eu acho, essas concepções gerais sobre ensino, sobre texto, sobre leitura. A gente busca base, às 
vezes, até na nossa formação mais teórica, né? Que a gente pega de outras coisas, é... da interação 
social. A gente vai buscando e aí a gente começa a ver que tem... a, tem... tem outras coisas. Eu já 
paguei algumas Disciplinas voltadas pra  leitura com o olhar  da multimodalidade, né? do visual. Tem 
outras... outras formas de ler também, né? E elas acabam sendo úteis, no geral. 
 
Entrevistadora:  E com relação ao conceito... à concepção de literatura, quando você leva em  sala 
de aula? Porque você já faz esse trabalho, que você está dizendo, então o texto literário também está 
incluso nessa discussão. Então, quais as concepções de Literatura que você adota? Quais os autores  
que você se baseia? Como é que é essa relação?  
 
Entrevistada:  Olha, Sílvia, eu não diria concepções de leitura porque assim, é... quando eu entrei na 
faculdade, no curso de Letras, eu entrei, porque eu queria ser professora de Literatura. (Risos) No 
meio do caminho, tinha uma pedra. (todos riem) Tinha uma pedra no meio do caminho chamada falta 
de professor de Literatura, certo? Então, eu fui assim sendo convocada, né? mais pra esse lado da 
linguística, da língua em si. Mas o que aconteceu comigo: é... como eu era professora do ensino 
fundamental, e eu fui uma criança muito curiosa, muito curiosa por ler né? É...só que assim... filha de 
família rica, sabe? (Risos)  A biblioteca enorme, na minha casa, né? Então, eu tinha acesso direto à 
Literatura. Brincadeira, né? Então, eu não tinha esse acesso... esse acesso à literatura. Mas eu tinha 
uma tia que era professora e que a casa dela era cheia de livros, mas os livros era... era... até hoje 
lembro “Saborosos quitutes de mamãe Dolores”, né? (risos) “Histórias da bíblia para crianças”, é... 
deixe-me ver outra... É... “A cura do limão e da laranja.” Então,  assim... eu era muito curiosa e eu lia 
tudo. Eu tinha um mundo à parte, entendeu? Mesmo que fosse com “A cura do limão e da laranja”, eu 
tinha meu mundo construído. E os textos, mesmo os fragmentos literários do livro didático, que ela 
tinha muito livro didático, eles me transportavam, sabe? Acho que nunca vou esquecer aquele texto 
“Meu pé de laranja lima”, por exemplo, né?  Eu nunca vou esquecer desse texto, porque é como se 
eu saísse da minha casa e fosse no terreiro, aquela terra, aquele cheiro de chuva, sabe? Aquela 
coisa bem rural? Então, eu nunca vou esquecer. Aí o que aconteceu? Quando eu fui professora do 
ensino fundamental, porque essa pessoa aqui já passou por tudo que você  imaginar. (Entrevistadora 
rir) Comecei pelo ciclo básico, pelas primeiras séries que virou o ciclo básico de alfabetização, e 
depois fui levada prum negócio chamado aceleração da aprendizagem, certo? Aceleração de 
aprendizagem no nome, né? Mas, o que aconteceu? Aí eu cheguei na escola, e a escola,  ela tinha 
realmente  obras de literatura infantil e literatura infanto-juvenil. Então, quando eu fui professora, eu 
tenho muitas saudades desse tempo. Quando eu fui professora do  ensino fundamental menor, é... os 
meus alunos, eles se destacavam, exatamente pelo trabalho com a literatura que eu fazia com eles, 
né? Porque eles... é... tinha criança que estava no primeiro ano do ciclo básico de alfabetização, e 
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conseguiu escrever texto. Quando eu digo texto, eu sempre compreendendo qual é o sentido de 
texto... num era um amontoado de frases, mas era uma unidade de sentido. Eles conseguiam 
escrever textos enormes. Até de duas páginas sobre uma história que eles tinham lido, e que eu tinha 
contado, tinha caído no chão com eles. Tinha feito todo um trabalho de interpretação. Então, é... a 
minha... a minha vivência com a literatura vem daí.  Depois, eu passo pras séries posteriores, né?  
Quando eu saio da faculdade, estou habilitada a trabalhar a Língua Portuguesa nas famosas... na 
antiga quinta série,  sexta... né? De quinta a oitava série. E aí a escola também dispõe de um recurso 
chamado  !”Literatura na minha casa”, né? E aí o meu trabalho, ele se intensificou nesse sentido. Eu 
tinha o hábito, por exemplo, de chegar na sala de aula e iniciar com um conto, né? E a literatura 
infanto-juvenil, eu acho que é a  minha grande paixão. Eu num tenho... num sou nenhuma intelectual 
pra saber falar dos clássicos, não que eu saiba falar da literatura infanto-juvenil, mas eu acho que 
parece que essa fase da minha vida, quando eu fui uma criança, uma adolescente... Como eu não 
tive acesso, eu vivi depois, né? Então, ela é a aminha grande... a minha grande paixão! Assim... essa 
espécie de literatura infanto-juvenil. Cheguei a ganhar, na escola que eu trabalhava, na cidade que eu 
trabalhava, prêmio de professor do ano é... através de um trabalho de um projeto desenvolvido com 
base na literatura infanto-juvenil, né? Que foi um trabalho com literatura infanto-juvenil na sala de 
aula. Então é como eu disse a você, não tem uma base teórica, mas o que é acontece com minhas 
de Didática da Língua Portuguesa? É... se você olhar meu PGD, você não vai encontrar um 
conteúdo: “O texto literário”,  certo,? Você não vai encontrar. Mas, se você assistir minhas aulas, as 
aulas dessa Disciplina, você vai ver, vai chegar o momento que nessa apresentação dos planos de 
aula, não é a primeira vez que isso acontece, já pude constatar novamente, terminaram de 
apresentar agora... que, na maioria das vezes, o trabalho do professor, lá no ensino fundamental, ele  
é o trabalho do livro didático e ele gosta muito... Eu não sei se gosta muito, ou se livro traz muito ou 
se essa é uma variedade muito grande desses textos. Mas o livro ainda abre espaço, muito espaço 
pra fragmentos do texto literário, né? E esses alunos, eles têm trazido essa parte... essa atividade... 
“Olha, o professor trabalhou isso aqui.” Né? Aí nós vamos encontrar casos, por exemplo, de um 
poema que foi usado pra tirar substantivos, adjetivos, né? advérbios, e por aí vai. Ou então nós 
vamos encontrar aquelas... é... as fábulas, como eu já fazia uma crítica lá no início, dizia assim: quem 
são os personagens da história, né? O lobo e o cordeiro. Que já aparece lá (Inaudível) Esses dias é... 
a menina apresentou um plano de aula que era a fábula... atividades que um professor desenvolveu, 
né? E me parece  que era... os personagens eram a velha barata e... eu não lembro qual era o 
outro... a velha barata e tinha outro animal, que tinha um adjetivo antes, né? E a pergunta -  ela levou 
o livro didático do Professor com a resposta para o Professor -  E a pergunta era quais são os 
personagens da história? E vinha lá né... dito pelo próprio livro didático: os personagens são: a velha 
barata, (risos) É. E dizia o nome do personagem, que eu num tô lembrada agora no momento. E 
assim, me parece que isso é o que tem...(gaguejou) nesse momento, a gente começa a perceber... 
Então, nós não temos uma fundamentação assim... ali nas aulas de Didática. Num dá pra estudar o 
papel do texto literário... Já fiz isso. Já fiz isso dando Zilberman, ou dando é... Lajolo...  Né? Regina 
Zilberman e Lajolo. O outro nome eu num lembro o primeiro nome não, né, que nisso eu num sou 
boa. Já fiz, mas é... como eu disse, a Disciplina é muita curta. É muito curta mesmo. São sessenta 
horas, são quatro horas... quatro aulas por semana. Então não dá tempo. Então, o que é que 
acontece? Eu tô trabalhando a questão: a prática de leitura, né? Toda prática de leitura, ela tem que 
dar conta da leitura do texto literário também. E aí é bom, porque eles trazem lá da sala. Eles vão lá e 
coletam aquelas informações, e coletam... e... vamos dizer assim.... e fotografam o trabalho do 
professor. E, nesta fotografia, nós vamos ver como é o retrato, né? Como é que a Literatura aparece. 
E aí eles já vêm, eles já começam ... é um espaço que eu deixo bastante livre. Eu digo: “olhe, vocês 
sintam-se à vontade pra falar, né?” E aí eles falam: “Ó Professora, um texto como esse, um texto 
literário, um texto bonito,  um conto como esse, vem esse tipo de atividade, né? Até....eu tive esses 
dias com um aluno, lá de... que eu dou essa Disciplina em Umarizal também, e ele trouxe... e a 
professora trabalhou o texto “Memórias de um fusca”, né? Aquele... é... aí, meu Deus, qual é o 
gênero, agora? É aquele gênero, que consiste em pegar uma cadeira, por exemplo, e dar vida a essa 
cadeira, né? Que não é uma fábula, mas consiste em inanimar , é... em dar vida a seres inanimados. 
Então, é... É de Orígenes Lessa, esse texto. O fusquinha contando, relembrando a vida dele. E aí, na 
atividade, o menino trouxe, tal qual né? A  professora perguntou: quem é o personagem principal da 
história, né? Pra os alunos lá do quinto ano, sexto ano, aliás. O fusca, né? Ele diz: “o personagem 
fala do sangue. O que é o sangue do personagem? No texto, era muito claro ele dizendo sabe?... ele 
se comparando ao ser humano, sabe? Parece uma coisa assim: ele dizendo, pra o ser humano era o  
sangue; e pra ele, era o combustível, né? Era uma coisa muito óbvia. E  aí, no final,  tinha a última 
questão, era tal qual: “Leia o texto e retire quinze palavras e separe as sílabas, né? E  aí, assim... não 
precisou nem eu me posicionar em relação a isso, porque os alunos mesmos já tomaram a frente e 
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disseram: “olhe! Isso aí, no texto, é assassinar esse texto. Qual é o objetivo do professor que faz isso 
num  texto, né?  bonito, né? Um texto que puxa pelo lado lúdico, em que o aluno poderia viajar  né? 
naquele texto. Então, eu acho... tem esse espaço na Disciplina pra essa questão, mas dentro dessa 
perspectiva de leitura, né? Então, como eu digo a você.... Sim, então, lá vem...  o que eu que eu faço 
no ensino médio? Pra não deixar assim tão... a gente faz: abre esse texto aqui... deixa eu ver... tem 
um texto nesse livro, que ele vai falar exatamente sobre... tem um que fala sobre a Literatura no 
ensino médio, quais os desafios do professor,  e tem um que vai falar sobre leitura no ensino médio. 
Então, esses textos, eles trabalham em cima do texto literário.  Vai dizer como é desenvolvida a 
leitura no ensino médio, a leitura do texto literário. E aí ele é fantástico, esse texto, porque ele traz... 
ele analisa o livro didático. E a gente sabe que o livro didático do ensino médio, ele tem um espaço, 
né? separadinho lá, pra literatura, pra questões da língua, certo? Porque as aulas do ensino médio, 
elas são também separadas. E ele analisa essa parte, uma proposta de trabalho com a Literatura no 
livro didático do ensino médio. Então, como eu digo a você,  quase não há tempo nessa Disciplina. 
Então é assim: você tem que sair deixando um espaçozinho pra cada coisa. Então, no ensino, é 
fundamental os planos de aula deles. Como eles pegam do professor? Como eles fazem o deles? 
Geralmente, eu aconselho: se vocês puderem trabalhar o mesmo material do professor, né? Como 
seria essa a aula? Como seria esse planejamento, né? Eu quero os objetivos, eu quero o conteúdo, 
eu peço tudo arrumadinho. E aí eles trabalham com a mesma ideia e a gente já vê uma melhoria, né? 
Pelo menos ,em termos, eles já percebem o que poderia ser modificado. E, nessa parte, tem 
aparecido muito mais coisas do campo da literatura do que de outros textos, do que de outros 
gêneros textuais. Então, eu não trabalho teoricamente conceitos de literatura, né? Eu não vou discutir 
os conceitos de literatura, é... eu não vou discutir aquela recepção... Como é?  A estética da 
recepção, eu não vou discutir com eles. Eu não vou discutir nada das escolas literárias, nem vou 
discutir o que Regina Zilberman , nem o que Marisa Lajolo fala, mas elas... eu tenho umas leituras 
sobre isso, que fundamentam. E aí tem um texto muito bom de Hélder Pinheiro que ele trabalha o 
texto... o gênero.... a poesia na sala de aula, né? Ele trabalha a poesia na sala de aula. Uma leitura, a 
partir de observações que ele fez...  trabalhos, que ele viu com a poesia. E isso vai equilibrando as 
minhas aulas, pra ver se atende um pouquinho, sabe? Um pouquinho... 
 
Entrevistadora:  E com relação às concepções de escrita, como é? Quais são os autores que você 
se apropria, pra fazer essa discussão? Como é que essa discussão acontece em sala de aula? 
 
Entrevistada: É aquilo... primeira coisa que eu sempre converso com eles... pra mim, escrita 
processual, né?  O primeiro choque, eu acho que eles têm muito mais na prática do que na teoria. É... 
a minha forma de avaliá-los, eu diria, ela corresponde a esse processo da escrita processual. Tanto 
sofrem eles, como sofro eu, né?  Porque assim... o meu trabalho prático... por exemplo, amanhã, é 
preparar o sábado e o domingo, pra corrigir a primeira versão do trabalho prático e devolver.  Porque 
eu não aceito uma única versão, né? Então, a escrita, ela é processual, né? Então, se eu só prego 
essa ideia, e eu num desenvolvo essa ideia, não serve pra nada. Então, é aquele ditado que diz: faça 
o que eu digo é... Sou péssima em ditado, também. (Risos) Então, assim... esse é o primeiro choque, 
porque eles dizem que eu sou chata nessa questão da escrita, porque eu escrevo muito nas provas 
deles, porque eu risco a prova deles todinha. “Porque é horrível fazer um trabalho, e depois, no fim do 
ano, você devolve todo riscado. Porque os nossos planos, nós já apresentamos, já achamos que tá 
pronto. E a gente já leva pra casa com todas as observações, e a gente tem que refazer e trazer na 
aula de hoje.” Isso aconteceu hoje, né? Eles apresentaram e eu já ficava com uma cópia bem 
direitinha. Eles apresentando e eu já ia logo riscando, como eles dizem, pra eles levarem pra fazer, 
em casa, esse processo de reescrever, né? Então, meu conceito é que a escrita é processual, que 
ela é de fato processual, que ela vai acontecendo. Então, pra isso, eu tomo é... eu pego esses... 
vamos dizer assim: eu tenho embasado por uma noção de texto, né? Eu não sei se noção de 
escrita...  Até a professora Sônia disse: “Olhe, às vezes, a gente acaba confundindo noção de escrita 
com a noção de texto. Mas eu diria que minha ideia  de escrita vem da ideia de texto... das 
concepções de texto que eu tenho né? O texto como uma unidade de sentido, o texto baseado nessa 
concepção de língua como interação social, que tem que ter um interlocutor, tem que ter um 
processo... é... um propósito comunicativo bem definido... que tem que ter um nível de linguagem 
adequado a esse interlocutor, que a gente precisa ter... que dar conta desse critério da 
informatividade do texto, né? Nem pecar por excesso, nem por restrição. E que... e aí assim, você vai 
recuperando. É uma coisa que você pega as noções da Linguística Textual, que vai trabalhar com os 
conceitos de coesão e coerência, né? Aí a gente vai buscar as ideias de Ingedore Koch, né? Aí você 
pega uma concepção de língua pra aplicar a esse texto. Aí você recorre a Bakhtin. Aí você quer voltar 
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isso mais pra o ensino, né? A Linguística Textual lhe ajuda muito, nesse sentido, né? Com Marcuschi, 
com Ingedore etc. Então, é por aí.  
 
Entrevistadora: Hum rum! E com relação às concepções de gramática? Como é que você discute 
isso em sala? Como é que você vê? Quais são os teóricos que você se apropria? 
 
Entrevistada: É como eu disse, na Disciplina, em específico, é Antunes quem tem me auxiliado mais, 
né? Interessante que eles acham até difícil, porque é aquela coisa: eles passaram... ficaram o ensino 
médio todinho... o ensino fundamental e o ensino médio estudando sujeito, é... predicado, né? 
advérbio, mas não perguntem muito não, porque eles não sabem o que é isso não, viu?  Não sabem 
nem direito... “Ai, meu Deus, e é o que mesmo, professora? É o que mesmo, né?” Imagina se eles 
têm essa... eles sabem... se eles têm esse olhar crítico, já no quarto período,  de dizer que aquilo ali 
não tá bom, né?  Até questionava esses dias com uma aluna lá de Umarizal, que ela veio apresentar 
o plano do professor e, numa linguagem coloquial, ela passou a faca, né? no professor. (Risos) Ela 
esquartejou mesmo. É porque o professor tinha trabalhado... era gramática. “Professora, esse 
professor, ele só trabalhou gramática limpa e seca.” E eu: “ hã ram!” Deixei eles falarem. Quando foi 
essa semana, ela foi  apresentar o dela, né? Aí ela chegou achando né? que tinha... Que pena, que 
eu não estou com o plano aqui. (risos) É tanta coisa! Essa semana, eu tô tão absorvida com tantas 
coisas diferentes, que eu não tô conseguindo lembrar direito. Eu só sei que ela trouxe. Aí, chegou 
com a proposta. O plano de aula dela era trabalhar a gramática, a partir de diversos textos.  Aí eu 
comecei a perguntar como é que partia desses diversos textos. “Do jeito que o livro didático está 
dizendo.” (Entrevistadora sorrir) Aí eu disse assim: “essa foi a mesma aula do seu professor.” “Sim, 
mas lá ele trabalhava com frases. Aqui,  eu tô dizendo que vou trabalhar a partir de diversos textos.” 
“Certo, pois continue sua aula pra eu ver como é que você  trabalha a partir de diversos textos.” “Aí o 
que é que você quer trabalhar?”  Aí, lá vem né? Concordância, coesão, coerência. E listou uma série 
absurda de conteúdos, né? Aí, quando ela desenvolveu a metodologia...,  aí a turma começou a rir. E 
depois todo mundo dizia assim: “Ah, eu não quero mais apresentar o meu não.” “Por quê?” “Porque, 
ave Maria, professora, você tá cruel hoje.” Porque ela não dizia..., o trabalho dela significava  apenas 
sair identificando. Aí eu comecei questionando:  “ E, me diz uma coisa: quer trabalhar essa questão 
de concordância, e qual é dos diversos textos?”  “ Eu vou levar o texto do jornal, (inaudível) tá aqui no 
livro didático, e eu posso levar... num sei quê. (inaudível) “E como é que você espera trabalhar  essa 
concordância em um texto que tá perfeito? Pra que vai servir essa concordância num texto que tá 
perfeito?” “E eu vou trabalhar com um texto que esteja problemático?” E eu: “Hã ram! Exatamente! 
Você não quer trabalhar com diferentes textos? Então pegue as produções textuais de seu aluno.... 
Seja aquele professor que uma vez, aqui, acolá, tire três, quatro reais, tire umas copiazinhas desses 
textos dos alunos e arquive, porque lá, na frente...” Eu fiz muito isso quando era professora. (Risos)  
“... lá na frente, você vai precisar e é bom. O tempo já passou e eles não lembram nem quem é o 
dono.  Ninguém vai nem se reconhecer, depois de um certo tempo. E você quer trabalhar a questão 
da concordância, nada melhor do que a produção do seu aluno pra trabalhar essa questão da 
concordância. Num vai adiantar você trazer um texto bem escrito, né? Você pegar um texto de um 
livro ou de uma revista, um texto bem escrito que não apresenta problema... Então, eu vou fazer o 
quê?” O verbo concorda com o sujeito? Quem é o sujeito? Né? Qual é o verbo? Por que que 
concorda? Por que os dois tão no plural, ou porque tão no singular etc . Eu disse assim: “num vai 
adiantar. Então, vamos pegar e analisar uma produção.” Quer dizer, porque nosso aluno, ele tem 
essa ideia de que é bom criticar lá, né? e que ele vai fazer tudo perfeito, mas, quando ele vai fazer, 
ele fica na mesma coisa. E eu sempre digo pra eles que... que eles não vão salvar o mundo, né? 
(Risos) Eles não vão salvar o mundo, gente. Pelo amor de Deus... vocês vão pra sala de aula, tem 
um quadro lá. Olhe, se tiverem muita sorte, tem um quadro com pincel, certo? (Risos) Senão você 
tem um quadro negro com giz, num é? E, além disso, vocês têm um livro didático. Mas, você pode 
dar uma melhorada nisso, mesmo com esse quadro, e com esse giz, e com esse livro didático. E 
assim ficou sua pergunta, Sílvia... (Risos) 
 
Entrevistadora: As concepções de gramática que você normalmente discute em sala? Em quem 
você se baseia? Na realidade, a gente tá tentando buscar um pouco essa fundamentação teórica. 
 
Entrevistada:  Por que não, entre aspas, entre parênteses, não ensinar gramática na escola, né?  no 
trabalho, eu acho que essa é uma... é uma base muito forte. E por quê? Porque principalmente é 
voltado pra ensino, né? Aí tem uns textos de... alguma coisa de Perini. Eu tenho uma paixãozinha 
assim, por Perini, sabe? (Risos) Não é muito normal, não, mas eu gosto muito da leitura dele. Claro 
que é uma gramática descritiva, mas isso em algum momento auxilia, sabe? Não que eu vá passar 
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isso, nessa Disciplina, pra eles, mas ao menos pra mim como professora. Aí, tem outras leituras... de 
uma gramática mais funcionalista, né? Mas, na sala de aula mesmo, eu tenho trabalhado com textos 
de... de Irandé Antunes, especificamente sobre isso, e de Pratini.  
 
Entrevistadora: Ok. Ao ministrar essa Disciplina, você costuma apresentar preferencialmente alguma 
proposta de trabalho, alguma proposta pedagógica pra o ensino de Língua Portuguesa... e pra o 
ensino de Literatura, também? Você traz... você leva alguma proposta pedagógica pros alunos? 
Como é que funciona? 
 
Entrevistada: Não. De certa forma, eu acho até que eu já respondi essa questão, né? Essa proposta, 
ela... eu acho que... Na minha Disciplina, essa proposta é a proposta da atividade prática, né?  Que é 
deles mesmos observarem, elaborarem o seu trabalho, vamos dizer assim, o seu suposto trabalho, 
porque infelizmente  é suposto, né?, na sala de aula. Eles não vão poder interferir na aula do 
professor, né? Não têm como. E, essa questão da... do artigo final. Então, eu acho que a minha 
proposta é essa. No geral, as aulas acontecem mais... Assim... sabe... eu gosto dessa discussão. 
Sabe que eu gosto dessa Disciplina? Das Disciplinas, que eu trabalhei até hoje, essa é a que eu falo 
menos. (Entrevistadora rir) Porque eu dou... acabo dando bastante espaço pra eles, né? O ano 
passado, - não sei se você chegou a presenciar essa aula? – nessas observações, que teve uma 
aula que era exatamente dessa  apresentação dos planos de aula, que eu não podia falar de jeito 
nenhum, porque eu tinha extraído um dente e eu não tinha condições de  falar. E aconteceram quatro 
aulas e, em nenhum momento, a gente ouviu o silêncio, porque os alunos conduziram a aula do 
começo até o final. Um grupo apresentava e os outros, eu não sei o que foi que  aconteceu com eles, 
que eles incorporaram o professor.... Foi assim uma situação, assim, de chegar a deixar a gente lá no 
canto da parede, né? Então, é uma aula que, eles... no geral, ela acontece muito assim. Por isso que 
eu gosto dessa parte. Eu gosto, porque ela tem um caráter muito prático, essa minha Disciplina. Eu 
consegui dar um caráter... Espero que agora, no próximo semestre, eu já consiga pensar... já vou 
pensar  algumas modificações... A gente tem sempre que modificar. Não dá pra se acomodar.  
Entrevistadora: Como é que você concebe a relação que existe entre as pesquisas científicas da 
nossa área e essa sua Disciplina? 
 
Entrevistada:  Olhe, essa questão da pesquisa, pelo menos, na nossa realidade, agora, ela está em 
foco, né? (Risos) O grupo de estudos, o GPET tem pesquisas específicas agora sobre a Metodologia 
de Ensino da Língua Portuguesa. Então, eu sou a maior vítima dessa pesquisa. (Todos riem) Eu me 
sinto a maior vítima dessas pesquisas. Além dessa entrevista, eu sei que meus PGDs já foram... já 
foram parar no banco de dados dessa pesquisa. (Risos) É por isso que eu tô aproveitando a 
oportunidade (Risos) pra dizer... pra dizer que eles têm ideias gerais. E que eu faço, que é pra 
cumprir tabela, mas que eu tenho, de fato, que eu tenho mesmo minhas anotações e meu 
cronograma, né? de trabalho. Mas, então... eu acho que tá em foco, né? E assim... na sala de aula, 
num dá pra... Eu tenho dezoito agora? Eu tenho dezoito alunos dessa Disciplina. Todos... é... não tem 
como negar... Os dezoito não são PIBICs, né? Nós não temos dezoito alunos que são dezoito PIBIC 
ou que estão é... como voluntários em pesquisas. O que acontece, né? Como pesquisador, o que eu 
tento é trazer essas contribuições que a gente já vem tendo dessa pesquisa, dessas leituras, desses 
resultados que nós temos encontrado e estamos encontrando, porque a pesquisa não tá concluída, e 
levar essas reflexões, pra sala de aula. E, já, no tocante ao aluno, eu acho que o fato dele produzir 
um artigo né? que ele tem... ele vai constituir um corpus pra esse artigo, e não é um corpus 
inventado. É um corpus que ele vai buscar, na sala de aula do professor, onde ele trabalhou. Num é 
uma material... num é algo do professor, mas é o livro didático do professor. Então, ele vai constituir 
um corpus que está sendo utilizado lá, na sala de aula, e ele vai realizar leituras... Primeiro, ele vai 
delimitar, né? Num vai delimitar?  O que é que eu vou analisar desse livro didático? “Ah,eu já sei. Eu 
vou analisar as atividades de leitura. Ver como a leitura é proposta no livro didático. Ver como a 
produção textual aparece no livro didático. Ver como se dá é o trabalho é... de gramática no livro 
didático.” Quer dizer, começa por aí. Vai coletar o corpus, né? Ele vai  selecionar ali seu objeto de 
pesquisa. E ele vai ler textos, ele vai ler alguma coisa pra fundamentar aquilo que ele quer trabalhar. 
E aí, no final, ele vai escrever. Nem que vá  passar por esse processo sofrido, como eles dizem, que 
é reescrever depois da... (risos) do  olhar do professor. E assim... esse trabalho, eles ficam muito 
felizes quando eu chego e digo assim: “Gente, Vocês vão fazer em dupla.” Aí eles dizem: “Oba!” Ou 
dependendo do tamanho da turma, às vezes, até em trio. “Oba!” Aí eu digo: “Mas, não se animem 
muito não. Vocês num sabem por que eu tô pedindo pra vocês fazerem assim.” Aí, eles perguntam: 
“Por quê?” “Porque pra que serve esse artigo? É por isso que eu quero em dupla ou em trio, porque 
eu vou ter condições de ler todos bem lidos, né? e de apontar melhorias em cada um desses 
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trabalhos. Mas não pensem vocês que isso é de graça, não, num é?” Aí, eles dizem: “Mas por que, 
professora?” “Porque eu vou fazer uma leitura, vou corrigir. Depois, vou fazer uma segunda leitura 
pra ver se tá bom. Claro que vocês sempre vão ter essa questão de passar na Disciplina, mas eu 
estou visando também à publicação desses trabalhos, né?” Então, é contribuir pra pesquisa nesse 
sentido. Eles vão... É uma pesquisa... um artigo, até porque eles estão no quarto período, eles ainda 
não são aqueles exímios produtores de textos, né? (Entrevistadora rir) Mas contribui, Sílvia, até  no 
sentido que a gente vê, quando chega lá no final da Disciplina, alguns alunos é... por mais que eles já 
tenham feito artigo, (desculpe!) artigos em diversas Disciplinas, a gente vê, quando eles estão 
enfrentando a  monografia, a dificuldade que eles têm de relacionar o aspecto teórico com o aspecto 
prático da... na monografia, né? O gênero monografia. A gente vê essa dificuldade, imagine se eles já 
num tivessem esse ensaio aí anterior, é... com a produção de artigos científicos, né? Eu sempre 
costumo dizer pra eles: “Olhe!” Eu oriento: “Observem bem... o referencial teórico, mas não é só pra 
enfeitar o trabalho de vocês não. Isso aqui que vocês tão usando ali, é pra nortear, quando chegar lá 
na análise, vocês não vão poder fugir disso aqui, não. Não vão inventar coisas bonitas, não. Lembre-
se o que foi que você disse lá atrás, certo? Ou vice-versa. Se você começou por aqui, pelo amor de 
Deus, quando for escrever o referencial teórico, na ideia da indução, você observe. Você vai agora 
escrever a sua teoria lá, mas observando o que você disse aqui.” Então, eu acho que é a construção 
desse pesquisador, né? Tímida, né? Uma construção tímida, mas é. E o fato de trabalhar... da 
proposta ser de trabalhar com o livro didático, é porque tem toda uma relação também com o que 
eles vão ter de fato, né? Uma maravilha, que é uma sala de aula, cheia de meninos, né? um 
professor, e um livro didático na frente... ali na frente.  
 
Entrevistadora: Ana, pra gente concluir, em sua avaliação, no modo como você concebe a sua 
Disciplina, qual você acredita ser de fato a grande contribuição, a grande importância dessa Disciplina 
pra formação do Professor? Como é que você vê de fato essa... essa grande importância que é dada 
a essa formação? De que forma que essa sua Disciplina resgata essa importância, valoriza esse 
trabalho de formação do Professor?  
 
Entrevistada: Eu não sei se quando você diz essa sua Disciplina... Eu não sei... Deixe eu ver... eu 
faço duas leituras daí, né?  Essa minha Disciplina, no sentido de que a Disciplina Didática da Língua 
Portuguesa, independente do professor, né? Ou se a Disciplina, no sentido dela... dessa minha... é... 
(Risos) da proposta que eu ministro, da minha metodologia, né? Ou se é as duas coisas. Não sei o 
que é que você tá perguntando aí, né?  
 
Entrevistadora: É a sua Disciplina, e aí pressupõe, né?, de certa forma, é a Disciplina Didática, que 
ela feita a sua imagem, nesse sentido. Da própria Disciplina, que já existe independente do Professor. 
É claro que, quando você assume, você dá uma cara a essa Disciplina, né? 
 
Entrevistada: Então, assim...  é... a Disciplina Didática né? da Língua Portuguesa, aqui, ou no 
Campus Central, ou no Campus de Assu,  independente de onde ela esteja, né? De onde ela seja 
ministrada, ela é essencial, né? Ela é essencial por quê? Porque nós estamos com possíveis 
licenciaturas para Professores de Língua Portuguesa. Então, eles precisam passar por isso, e... e até 
porque assim... nosso... nosso... nossas Disciplinas, é... a nossa  licenciatura, aqui na UERN, nessa 
pesquisa agora, né? das metodologias... Eu tava analisando, outro dia, com um bolsista, e a gente 
começou a selecionar todas as... Você vai entender a relação que eu quero fazer. De todas as IES, 
daqui do Rio Grande do Norte, é... as Disciplinas que trabalham... que voltam seus conteúdos, têm 
propostas pra ensino, realmente. E a gente viu, na UFRN, e em outras instituições, é... Disciplinas 
como Morfossintaxe, por exemplo, Estilística, que vai ter sempre lá na ementa. Tem num cantinho lá 
da ementa dizendo: propostas voltadas para a sala de aula... né...pra sala de aula do ensino 
fundamental, do ensino médio. E aqui, na nossa instituição, Disciplinas como Morfossintaxe ou 
Tópicos de Gramática, ou... Não sei se Tópicos, não sei. Mas Estilística etc. Elas não têm esse 
espaço na ementa.  Então, é como se fosse assim... né? É só a formação teórica dessas 
Disciplinas.... A ementa, isso na ementa. 
 
Entrevistadora: Sim.  
 
Entrevistada: E pra tratar de ensino somente lá em Didática da Língua Portuguesa e Estágio, né? 
Essas outras é como se fosse à parte. Aí, vai depender do professor, porque aí alguns professores 
vão nessas Disciplinas, mesmo técnica etc. etc. Vão colocando alguns textos que se relacione. Pega 
um conteúdo de Morfossintaxe e que relacione aquilo com o contexto da sala de aula, né? O 
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professor que tem a visão de que esse aluno é um aluno que tá sendo formado pra ministrar, né? Pra 
ministrar aulas lá fora, né? Mas como não tem. Então, parece que a Didática da Língua Portuguesa, 
aqui, na UERN, me parece es-sen-cial, né?  in-dis-pen-sá-vel. E aí, volto a dizer... Agora, eu me 
lembrei de outra coisa... (Risos) Essencial e ideal que seja um professor da área, formado na área de 
Letras daqui, pra ministrar, né? Pra que ele faça essa transposição de conhecimentos linguísticos... 
essa  formação que ele tem pra essa Disciplina. Em relação a mim, é tão chato falar, né? (Risos) Em 
relação à minha Didática da Língua Portuguesa, é isso que eu digo: eu tô num processo de 
construção dessa Disciplina. A cada semestre, eu venho melhorando, né? Venho vendo o que num 
dá certo, o que dá certo, né? Venho tentando fazer  essas adaptações, mas tem muita coisa a 
melhorar, né? Precisa daquele diálogo, que eu falei lá atrás, do diálogo com os professores de 
Estágio, né? Então, precisa desse diálogo, precisa é... agora, por exemplo: taí no... estourando, no 
Brasil inteiro, as Olimpíadas da Língua Portuguesa, né? de Língua Portuguesa. Eu ainda não tive 
acesso a esse material, e é uma coisa que eu tô procurando. E quero ter acesso a esse material, até 
pra que se discuta isso, na sala de aula, né? Na sala de Didática, pra que não fique à margem, né? 
Porque, assim...  pra mim, essa Disciplina tinha de funcionar de forma... Claro, tem que ter essa 
perspectiva teórica, mas tem que ter essa forma muito prática. E quem demanda, quem dita as regras 
pra mim é sempre a sala de aula de lá, né? Eu não sei se isso é positivo ou negativo. Eu avalio como 
positivo. Por exemplo, eu... o fato de eu ter sido professora onze anos, lá... lá fora, né? Quase onze 
anos.... desde a educação... (Risos) Passei por tudo né? Passei pela Educação infan... menos 
infantil. Mas eu digo infantil porque os meninos eram pequenos mesmo, né? Desde a alfabetização 
até ensino médio. Até o EJA, viu? Num teve lugar que eu num tivesse passado, não. A mínima foi o 
ensino médio. Então, é... pra mim, esse reflexo de lá, ele é muito importante. Porque eu não vou....  
nunca vou conceber, nunca vou achar que é...  essas teorias de ensino, elas vão salvar o mundo, né?  
Elas vão chegar lá e fazer uma revolução. Não vão! O que eu sempre digo pros meus alunos. 
“Professora, e quer dizer que...” Porque, se deixar, eles absorvem logo a parte de ideologia... inimigo 
mortal do livro didático. Tire o livro didático da minha frente,né?  Eu digo pra eles: “Não é isso. vocês 
só pegam que o livro didático está cheio de textos, né? dos mais variados gêneros. O que é que 
vocês vão fazer? Vocês vão procurar... Já que o aluno só tem esse... não adianta você pedir dinheiro 
pra eles tirar uma xerox. Eles não têm, mas pode ter certeza que eles têm cinquenta centavos pra ir 
na lan house mais perto da escola, ou ele têm um real pra comprar um lanche na hora do intervalo. 
Mas não peça quinze centavos pra tirar uma cópia de um texto pra se trabalhar, porque eles vão 
chegar em casa,  vão dizer o pai. E o pai vai vir na escola dizer que é uma exploração. Que a escola 
tá pedindo dinheiro, né?. Então, não pensem que é assim. Então, tem o texto do livro didático. Então, 
trabalhe com o texto do livro didático. Mas, pelo amor de Deus, saibam trabalhar. “E como é que eu 
vou trabalhar?” “Olhe, a primeira coisa, vá olhando. Agora, com os olhos, né? de uma pessoa que  
tem uma formação. É.. você agora já conhece alguma coisa sobre produção, sobre leitura, sobre 
análise linguística. Então, vamos ver o que você pode fazer. A primeira coisa: vamos olhar logo esse 
questionário que tem aí da leitura, né? Primeiro: olhe pra o tamanho dele. Olhe pra natureza dessas 
perguntas. Selecione, né? Ou então dispense, dispense, se for o caso, né? Olhe a proposta de 
produção textual. Essa proposta realmente faz o aluno pensar, elencar as razões, os argumentos, pra 
escrever um bom texto, ou ele vai pedir mais aquela proposta do tipo: Fale sobre o meio ambiente; 
Escreva  suas férias, né? Então, são coisas que eu levo, que eu acho que é contribuição, nesse 
sentido, vindo de lá pra cá, pra que eles não idealizem a sala de aula... (Risos) O negócio lá é cruel, 
mas tem uma coisa, também que eu sempre gosto. Eu tenho uma aluna agora, que ela sempre 
assiste...  a quase todas as aulas ela assiste...  “Ana, mas eu quero ser professora, viu? Eu quero ser 
professora! “E você vai gostar, porque no dia em que eu saí da minha sala de aula da oitava série, eu 
saí chorando, pra assumir o emprego na UERN.” Digo, sem ter vergonha, chorava muito lá em casa, 
no sofá da sala, estirada, lá, chorando que nem uma menina, porque tava com os meninos desde a 
quinta série... quinta, sexta, sétima e oitava. E eu chorei demais, ao sair da sala de aula, tem essa... 
esse amor que você consegue construir. Então, é isso.” Num sei se contribui muito, mas eu espero tá 
dando alguma contribuição e tenho muito a aprender, e... num sei até quando eu vou ficar com essa 
Disciplina, não sei.  
 
Entrevistadora: E nós só temos a agradecer essa sua disposição, né? de vir responder essas 
questões... por ter ajudado, nessa pesquisa, e parabenizá-la pelo seu trabalho. Muito obrigada! 
 
Entrevistada: Obrigada, você. (Entrevistada suspira) 
 
Entrevistadora: Menina, mas foi tempo! Uma hora e trinta e seis minutos. 


