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RESUMO 

 

 

VIEIRA, Danuse Pereira. Laços com a escrita: o traço que tece sentidos nas aulas de 

História. Um estudo sobre a língua escrita como ferramenta no desenvolvimento do aprendiz. 

Rio de Janeiro, 2011. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada: Interação e Discurso) -  

Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.  

 

Durante anos, ouvi nos contextos escolares que o aprendiz não sabia escrever por 

―culpa‖ do professor de Língua Portuguesa. Com base no quadro teórico proposto por 

Bakhtin, Vygotsky, Wittgenstein e Fairclough, que aponta para a linguagem como prática 

social e para o uso sociointeracional do discurso e do ensino, decidi investigar o papel e o uso 

da leitura e escrita em duas diferentes classes de História. O estudo foi realizado em uma 

escola pública do Rio de Janeiro, com o objetivo de observar, questionar e interpretar o 

conhecimento de leitura e escrita e as atividades que permitiam os aprendizes a 

desempenharem as suas tarefas escolares. Devido ao perfil que um estudo etnográfico exige e 

ao desejo de conhecer o ponto de vista dos participantes da pesquisa, empreguei  diversos 

recursos para a geração de dados: observação de aulas, notas de campo, diários, entrevistas e 

questionários. O trabalho foi desenvolvido de forma sistemática, crítica e reflexiva com o 

intuito de identificar problemas e avaliar as soluções para melhorar o letramento escrito dos 

aprendizes. Minha interpretação final sobre a interação em sala de aula e sobre os fenômenos 

estudados revela como insuficiente a atenção que os professores dão aos estudantes durante 

suas performances de leitura e escrita. 

 

Palavras-chaves: Linguagem, leitura, escrita, interação e aprendizagem. 

 

 

                                                          



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

VIEIRA, Danuse Pereira. Laços com a escrita: o traço que tece sentidos nas aulas de 

História. Um estudo sobre a língua escrita como ferramenta no desenvolvimento do aprendiz. 

Rio de Janeiro, 2011. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada: Interação e Discurso) -  

Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.  

 

For years I have been listening teachers of different subjects criticizing the writing 

proficiency of students and blaming their fellows who teach Portuguese for this inability. 

Based on the theoretical framework, proposed by Bakhtin, Vygotsky, Wittgenstein and 

Fairclough, that language is a social practice and on the socio-interactional use of discourse 

and teaching I decided to investigate the role and use of reading and writing    in two different 

History classes. The study was carried out in a public school in Rio de Janeiro and the aim is 

to observe, question and interpret the reading and writing knowledge and activities which 

would enable them to perform their academic tasks. Due to the study ethnographic profile, in 

search of the participants‘ views, I employed several resources for the collection of data: 

classroom observation, field notes, interviews diaries and questionnaires. It was developed in 

a systematic, critical and reflective way, aiming at identifying problems and evaluating 

solutions in order to improve students writing literacy. My interpretation of the background, 

the classroom interaction and the phenomena studied reveals as insufficient the attention 

teachers give to students‘ reading and writing performances.  

 

       Keyword: Language, reading, writing, interaction and learning 
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Pesquisa etnográfica de cunho interpretativista, a fim de 

investigar o uso da escrita nas aulas de História em uma 

escola estadual do Rio de Janeiro. Historicização sobre 

leitura e escrita, discussão sobre formas de interação 

entre professor e aluno. Levantamento sobre os eventos 

de leitura e escrita em sala de aula, reflexões sobre o uso 

das ferramentas leitura e escrita. 
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 1 

 

Escrever [é] mais importante ainda, porque deixava traço, enchia o dedo 

de cor: o dedo da gente pode escolher um caminho, ir andando por ele e deixar 

registrada a marca dessa passagem. 

(...) 

O amor lhe deu coragem para aceitar a tentação e começar a andar por 

aqueles caminhos de riscos e sinais miúdos, traços escuros em papel claro. 

Aprendia a ler, talvez ansiando por encontrar nas letras aquela outra vida de que 

falava o namorado e poder, assim, fugir na hora da punição.  

  

                                                        Nilma Lacerda 

 

 

1
 ―Tecelão‖, Van Gogh (1884). Acervo Museu Kröller-Müller 
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 1- PENSANDO SOBRE TECER: INTRODUÇÃO 

 

―(...) Minhas palavras são a metade de um diálogo 

obscuro continuando através de séculos impossíveis (...)  Agora 

compreendo o sentido e a ressonância que também trazes de tão 

longe em tua voz [...)]‖- [ Diálogo], Cecília Meireles  
 

Gosto de ver o mundo, interpretando-o por este recorte que as palavras de Cecília 

emprestam ao real.  Em ―Diálogo‖, a poetisa nos lança diante de uma imagem, que apresenta 

a ―palavra‖ edificada pelo diálogo entre os pares, pelas ressonâncias e novos sentidos que ―as 

palavras‖ podem conquistar através de construções dialógicas. O sabor desses versos 

―ressoou‖ em mim, professora de Língua Portuguesa, lançou-me para o contexto de sala de 

aula e me fez pensar nas relações dialógicas construídas através da língua escrita no contexto 

escolar. Levar o aprendiz a manter intimidade com a sua palavra escrita, entendê-la, estimular 

o pensar com ela, a encontrar ideias e associá-las através do texto escrito é desejo que a 

atividade docente acalenta.  

Acredito que trabalhar com a língua escrita, como instrumento de reorganização, 

reelaboração de conhecimento, é papel que deva ser desempenhado por todos os docentes que 

estão incluídos no processo de desenvolvimento do aprendiz. Mas, estranhamente, hoje, 

percebo, em alguns contextos escolares, que há uma cultura (ou prática), na qual caberia, 

somente, ao professor de Língua Portuguesa desempenhar o papel de orientar a leitura e o 

texto escrito do seu aluno. Este, em muitos momentos, é tomado apenas como um ―escriba‖, 

ou seja, ele não desenvolve, não se apropria daquilo que lhe é apresentado, podendo tornar-se 

um mero copista que, geralmente, apenas durante as verificações bimestrais utiliza-se da 

forma escrita para ―responder‖ a determinados conteúdos teóricos de várias disciplinas. 

Interrogo-me sobre esta questão e cuido para não cair em generalizações, para não estender 

minhas visões cotidianas como verdades para o espaço escolar.  Conforme aponta Chauí 

(2002), um exame breve em nossos olhares cotidianos revela que estes estão impregnados de 

certezas, que variam de pessoa para pessoa. 

 Para que essa minha interpretação tomada por sentimentos, por um olhar empírico, por 

um saber espontâneo gere conhecimento científico e se afaste do senso comum 

(Hryniewiewicz, 1999), procurarei compreender essa prática e desconfiar das minhas certezas, 

que, aparentemente, parece-me que estão cristalizadas no ambiente escolar. Nesse sentido, 

minha inquietação, levou-me a entender como relevante um estudo sobre como é utilizada a 
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língua escrita no contexto de aula; dispus-me a observar como foi instigada nos alunos a 

necessidade de escritura como forma de aprendizagem, de sabedoria; almejei gerar um 

conhecimento útil e contextualizado, com a colaboração dos participantes sociais 

(professores/alunos/pesquisador). Para tal, precisei estar sempre consciente de que : 

Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos enunciados 

precedentes de um determinado campo (...) el   os rejeita, confirma, completa, 

baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, de certo modo os leva em conta 

(Bakhtin, 2003:297).                                        

Mikhail Bakhtin profere que os enunciados provocam outros enunciados, ―respostas‖; 

para Cecília Meireles, nos trazem ressonâncias. Seja como for, parece-me que estes veem a 

língua como uma unidade viva, dialogizante, elemento que provoca os atores sociais a uma 

atitude responsiva.  As reflexões bakhtiniannas levam-me a perceber a sala de aula como um 

espaço social, no qual o significado dos enunciados é construído pela interação social entre os 

participantes de um contexto; por isto, entendo que minha pesquisa está inserida na área dos 

estudos dos processos de co-construção do conhecimento e do sentido em sala de aula. 

Nesse espaço, busca-se, também, o diálogo através da expressão escrita. Por isso, 

inclinei-me a investigar questões ligadas ao uso da construção escrita no processo de ensino-

aprendizagem, tendo como interesse principal o aprendiz. Para isso, tive como grupo focal 

salas de aula da rede pública. Em princípio, pensei em observar como e quando os professores 

de variadas disciplinas utilizam a escrita como ferramentas para o diálogo, para a construção e 

desenvolvimento discente. No entanto, tal corpus de trabalho geraria muitos e variados dados. 

Resolvi, então, delimitar minha investigação e observar aulas da disciplina de História de dois 

professores de um colégio da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, que ministram aulas 

na primeira série do Ensino Médio. Depois de delimitado o foco, restava restringir para 

melhor problematizar as questões de pesquisa. O que buscar nas aulas desses docentes? ―O 

professor é como um ‗chef‘ que prepara e serve refeições de palavras a seus alunos‖ (Rubem 

Alves, 2004:38). Eu devia presenciar como a refeição era servida, eu necessitava compreender 

a interação professor↔aluno mediada pela escrita. 

A escolha por questões de pesquisa está intimamente ligada ao que o pesquisador entende 

sobre o que é fazer pesquisa (McDonough & McDonough, 1997:41). Não buscava perguntas que 

gerassem relações de causa e efeito, respostas sim ou não, descrições pelos números. Não queria 

perguntas de pesquisa que me respondessem se há uso ou não da escrita em sala de aula, mas 

pretendia modalizar minhas questões para buscar o como. Como o docente, que não é professor de 

Língua Portuguesa, constrói conhecimento através da escrita?  Como ―servem as refeições‖?     
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  O como servir essa refeição, trabalhando o sabor e as novas combinações, as 

―ressonâncias‖, era meu foco de pesquisa. Investiguei se apenas a reprodução das palavras dos 

autores didáticos (discurso autoritário, aparentemente monofônico) tornaria as refeições ―sem 

sal‖. Observei se foram utilizados gêneros discursivos da preferência dos aprendizes como 

ferramenta de diálogo e apropriação.  Como o aprendiz irá escrever se não dialogou?! Como 

fará da língua uma refeição que o faça compreender a sua própria voz?! A língua escrita foi 

utilizada nas aulas focadas como mecanismo de libertação, como meio de criar desejos no 

aluno, como meio de desenvolvimento, de aprimoramento cultural, de letramento escolar? A 

leitura é colocada no processo como voz polifônica, fomentadora e prazerosa? A busca pelo 

aprimoramento escrito do aluno faz realmente parte do currículo e da prática escolar? São 

estas questões contraditórias que visei entender e delimitar ao entrar em sala de aula. 

Conforme os dados de pesquisa foram sendo gerados, as questões, gradativamente, 

foram tomando força. Alinhando-se a este fato, fiz leituras, que abordavam questões de 

cultura e currículo que me alertaram para a tendência a práticas homogeneizantes em sala de 

aula, em detrimento de uma política que contemple o diálogo entre as diferenças. Estive 

sempre atenta à ideia de que a sociedade atual, contemporânea, é multicultural. Outro 

elemento se colocou como relevante — a relação dos atores sociais, em foco, com a leitura. 

Não buscava problematizar esse aspecto, mas, ao tentar focar somente os atos de escrita, 

questões sobre leitura se colocaram de forma extrema, i.e., o par escrita↔leitura está de tal 

maneira imbricado que tive de trabalhar com o par leitura↔escrita, bem como com a tensão 

gerada no uso deste par. Por isso, reservo um capítulo para abordar questões sobre leitura, 

sobre letramento.  

Enfim, ao longo da pesquisa e das disciplinas que cursei, muitas questões se colocaram, 

quando procurava entender a escrita na interface professor↔aluno. Isto se colocando, 

implementou-se a atitude de perceber a exploração da língua materna como cultura e valor 

socialmente estabelecidos; pude observar as relações dialógicas como motivação intrínseca ou 

não ao par professor↔aluno; deparei-me, também, com as relações de poder no uso da 

escrita, sobretudo quando o aprendiz foi ―obrigado‖ a expressar-se fazendo uso de gênero ou 

de tipo de texto em que não apresentava proficiência. Diante de tal borbulhar de questões, 

procurei estreitar o foco e cheguei às seguintes questões de pesquisa: Quando e como o 

professor de história enfoca a língua escrita na organização e construção do conhecimento 

escolar? Como os discentes se apropriam do conhecimento apresentado pelo professor?  Qual 

o papel da língua escrita na organização e construção do conhecimento escolar? 
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Se o ser humano é expressão de uma cultura, dialoga com esta. A língua, portanto, é 

uma dessas formas dialógicas, manifestadas pela interação. Cabe, então, destacar o 

pensamento Bakhtiniano, no qual a linguagem é ―(...) concebida de um ponto de vista 

histórico, cultural e social que inclui, para efeito de compreensão e análise, a comunicação 

efetiva e os sujeitos e discursos nela envolvido‖ (Brait, 2007:65). Tal arcabouço bakhtiniano 

fomentou e foi uma das principais linhas teóricas para esta pesquisa; as reflexões desse autor 

sobre a natureza da linguagem, o dialogismo, sobre múltiplas vozes presentes no discurso, 

gêneros discursivos, enunciados, enunciações foram fundamentais para pensar o corpus em 

questão. Ainda pensando sobre linguagem e traçando um diálogo com a teoria de Bakhtin, 

trouxe para esta reflexão as ideias de Wittgenstein e sua contribuição.  O escopo teórico e a 

noção de ―jogos de linguagem‖ de Wittgenstein me serviram de base para refletir sobre a 

linguagem dentro do domínio da pragmática, ou seja, pude investigar a linguagem em uso em 

relação aos elementos presentes na produção e circulação dos enunciados. 

A escolha de estudar a linguagem na produção e circulação de enunciados (discursos) 

me fez trazer para o escopo teórico desta dissertação as contribuições de Fairclough, cujos 

textos orientaram-me a respeito do estudo do discurso, da análise de textos orais e escritos, 

para a análise da prática discursiva (processos de produção, distribuição e consumo dos 

textos) — enfim, usei o escopo teórico desse autor para a análise dos eventos discursivos 

como instâncias da prática sociocultural.
2
 

Quando penso sobre leitura↔escrita dentro de uma sala de aula, inevitavelmente, 

coloco o par como elemento no processo de aprendizagem. Leitura e escrita seriam 

ferramentas mediadoras entre o que o aprendiz sabe e o que não sabe — caberia, então, ao 

professor, através de processos interpessoais, usar a linguagem (oral, escrita) para mediar os 

processos de internalização do aprendiz; em outras palavras, estou falando sobre co-

participação. Um importante recurso para pensar o papel do educador e do educando na 

relação de ensino-aprendizagem, se fez necessário— dialogar com as reflexões de Vygotsky 

(outra linha teórica usada neste trabalho, contemplada no capítulo 5).   

Seus pressupostos, usei para pensar a psicologia do processo pedagógico, não mais só 

focada no educando, mas observando o trabalho do mestre e analisando as leis, as quais este 

está sujeito. Já que, segundo o autor, a teoria psicológica do processo pedagógico alicerçada 

                                                           
2
 Ao discutir a linguagem, reservei uma seção para discutir as principais contribuições de Bakhtin, Wittgenstein 

e Fairclough, bases teóricas desta dissertação (ACD). 
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apenas no psiquismo da criança é extremamente incompleta e unilateral. O autor acredita na 

aquisição de conhecimento contextualizada socialmente, a partir da colaboração entre os pares 

envolvidos em determinado processo. É claro que a interação em sala está associada à relação 

entre escola e sociedade e, consequentemente, em como se constrói a prática docente. 

Segundo Nóvoa (1998:28), ―(...) a forma como cada um de nós constrói a sua identidade 

profissional define modos distintos de ser professor.‖ Logo, o modo com o qual o docente 

entende a escola (―salvadora‖, ―reprodutora‖, ―reflexiva‖) conduziria o seu fazer; a sua forma 

de lecionar vai sendo tecida pelas visões sociais, históricas, culturais dos envolvidos no 

processo. 

Como acredito na atividade docente reflexiva, movida por um profissional que constrói 

conhecimento com seu aluno através da língua escrita, precisei fundamentar-me em autores 

que discorrem sobre o aprendizado. Fez-se, então, relevante manter um diálogo com as idéias 

de Bruner, que avalia a Revolução Cognitiva e critica a visão da mente como processador de 

informações, mas a entende como criadora de significados através da interação cultural: ―(...) 

os seres humanos não terminam em suas próprias peles; eles são expressões de uma cultura‖ 

(Bruner, 1997: 23). 

 É pertinente indicar que, nos capítulos 2, 3 e 4, alinhavei os principais teóricos cujas 

produções fundamentaram esta dissertação. Percebe-se que, embora estivesse pesquisando 

sobre língua escrita, não pude operar - nem era o objetivo - nos limites da análise do discurso 

nem da  linguística textual, ou seja, não quis aplicar teorias, mas integrar várias ideias, 

desenvolver reflexões que saíssem do nível micro, de uma compreensão teórica globalizadora, 

mas que  através de um esforço interdisciplinar integrasse, sintetizasse ideias do nível macro e  

do essencial.   

Convém, ainda, sublinhar que escrevo este texto para leitores que provavelmente 

esperam encontrar um estilo de escrita validada como científica pelos meios acadêmicos. No 

entanto, optei por uma escrita que se distancia ―um pouco‖ da situação discursiva esperada 

pela academia. Borg (1997:10) nos mostra que  a  ―experimentação com diferentes estratégias 

de escrita é uma parte intrínseca da escrita em pesquisa qualitativa‖
3
. Já pelo sumário percebe-

se que nomeio meus capítulos utilizando vocábulos do campo semântico da palavra tecido. 

Sabe-se que existe uma estreita relação etimológica entre texto e tecido, ambas vêm do 

                                                           
3
     ―Experimentation with different writing strategies is an intrinsic part of the writing in qualitative research‖. 

(minha tradução) 
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particípio do verbo texere (tecer), logo um texto é um tecido entrecruzado de palavras. Minha 

maneira de tecer este trabalho sobre a língua escrita — o texto— foi a de alinhavar correntes 

teóricas uma nas outras, costurando e pintando para meu leitor os dados gerados e procurando 

arrematar o tecido desta trama, deste trabalho. Encorajei-me a optar por essa forma de 

produção a partir de Nunes (2000), que usa um discurso mais informal, subjetivo em sua Tese 

de Doutorado, a partir da dissertação de mestrado de Cavalcanti (2009),que traz por seu 

trabalho os elementos de uma encenação teatral. E, também, como já dito, a partir das 

reflexões de Borg (1997), segundo o qual o discurso informal possibilita dar à pesquisa maior 

clareza e torna a leitura benéfica para o professor.  

 Opto, também, pelo uso da primeira pessoa do singular, já que discorri sobre questões 

que incomodavam a mim e sobre resultados que partem da minha interpretação. É claro que, 

mesmo me distanciando um pouco da expectativa desejável para uma produção acadêmica, 

sou sabedora de que este trabalho enquadra-se num tipo relativamente estável de enunciado, 

num gênero discursivo, o acadêmico (Bakhtin, 2003). Portanto, não me esqueço de atribuir a 

este texto a função e forma discursiva que gere significados para o leitor que tenho como o 

meu interlocutor, a academia. Quero, também, pontuar que procurei seguir o novo acordo 

ortográfico, porém, nas palavras compostas por prefixação, encontrei várias formas para o 

mesmo prefixo, usado com e sem hífen. No princípio, fiquei angustiada diante desse impasse: 

deveria grafar, por exemplo, sócio-interacionista ou sociointeracionista?! Encontrei 

explicações para os dois usos. Mas, bakhtiniana que sou, recordei que uma forma só se 

estabelece no seu uso; então, escolhi uma das formas e segui em frente. Sublinho que a 

metodologia deste trabalho está no capítulo 6, e que se encontram na seção de anexos, cópias 

do livro didático, dos cadernos e das provas dos alunos observados. Por último, indico que as 

reflexões, que os dados gerados me conduziram, estão tecidas no capítulo 7.  Reforço, ainda, 

que as traduções aqui presentes são de minha responsabilidade. 

Enfoquemos ou costuremos, então, as primeiras linhas deste leve rendado, deste tecido, 

dos meus nós e laços com a escrita... 
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 4 

―Minhas palavras são a metade de um diálogo 

                obscuro continuando através de séculos impossíveis. 

               Agora compreendo o sentido e a ressonância 

               que também trazes de tão longe em tua voz. 

               Nossas perguntas e resposta se reconhecem 

              como os olhos dentro dos espelhos.‖  

[Diálogo] 

Cecília Meireles 

 

 

 

4
 ―Ler a perder de vista‖, Pablo Picasso. Imagem obtida no domínio: 

www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/album/picasso.htm, em 31/03/2011 

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/album/picasso.htm
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2- PENSANDO COMO TECER: REFLETINDO SOBRE LINGUAGEM 

 

―É na e pela linguagem que se pode somente expressar ideias e 

conceitos, mas significar como um comportamento a ser 

compreendido, isto é, como comportamento que provoca relações e 

reações‖-  Inês Araújo (2004:9). 

 

 As palavras de Araújo (2004) fazem-me refletir sobre a linguagem como parte da 

natureza humana, como meio que permite ao homem pensar e agir no mundo. Através da 

linguagem, o homem entra em contato com o outro, semelhante ou diferente, constrói ―laços‖ 

e realiza trocas. Sem linguagem, pode-se dizer que o homem não seria humano. Lembremos 

da história de duas meninas, Kamala e Amala
5
, que foram criadas por lobos, não aprenderam 

a falar, a usar objetos culturais (utensílios, por exemplo) e a desenvolver o pensamento lógico. 

 Com essa ilustração, estou longe de querer apontar algo como definitivo para questão: 

―O que vem primeiro, linguagem ou mundo social‖? Essa discussão sobre a função referencial 

da linguagem, atuando somente como instrumento ou a linguagem constituindo o mundo e 

construindo as estruturas sociais é antiga e muito recorrente entre teóricos. No entanto, alinho-

me com esse segundo viés, a visão socioconstrutivista da linguagem, que norteia a minha 

abordagem. 

 Acredito que realizar tarefas, planejar, emocionar-se ao ler, ao escrever, ao ouvir uma 

música são atividades perpassadas pela linguagem; através desta interagimos e constituímos 

comunidades de indivíduos. A linguagem é, então, ―(...) poder, talvez o primeiro do homem‖ 

(CHARAUDEAU, 2008:7), sendo tal poder construído por meio da interação entre sujeitos ao 

longo da história humana. Minha pesquisa trata do uso da escrita, uma forma de linguagem, 

na relação professor↔aluno; por isso, creio ser relevante tecer reflexões sobre como a 

linguagem foi abordada ao longo do tempo, pois tais concepções infiltram-se e moldam as 

práticas escolares que envolvem a leitura e a escrita.  

 Cabe, agora, indicar que as primeiras seções deste trabalho tratam de como a linguagem 

foi estudada e de como é hoje refletida. Friso que há duas abordagens para se estudar o 

fenômeno linguístico: uma abordagem que abarca a construção de conhecimento a partir de 

                                                           
5
 Na Índia, onde os casos de meninos lobos foram relativamente numerosos, descobriram-se, em 1920, duas 

crianças, Amala e Kamala, vivendo no meio de uma família de lobos. A primeira tinha um ano e meio e veio a 

morrer um ano mais tarde. Kamala, de oito anos de idade, viveu até 1929. Pouco tinha de humano, e o seu 

comportamento era semelhante àquele dos seus irmãos lobos. ( Davis e Oliveira,1990) 
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um paradigma positivista, baseado em modelos únicos, e outra abordagem que concebe o 

material linguístico enquanto discurso. Mas, antes de discutirmos esses dois paradigmas, vale 

fazer um recuo no tempo e observar como a linguagem foi tratada pela filosofia e pela ciência. 

Para analisar o estudo da linguagem, preciso ser cautelosa e delinear seu percurso; vejo 

a necessidade de historicizar, mesmo que brevemente, como a linguagem foi pensada; caso 

contrário, posso cair em afirmações precipitadas. A linguagem, por um longo tempo, parece-

me, que foi pouco problematizada, talvez por ser tão íntima da existência. É bem verdade que 

foi pensada por Aristóteles e Platão, mas suas asserções sobre a linguagem ficaram restritas 

aos estudos sobre a retórica e a poética clássica, embora os filósofos da antiguidade clássica 

tenham chegado aos modelos textuais: dramas, poesia, discurso político e jurídico. Na Idade 

Média, foram construídas reflexões e contribuições ao estudo da linguagem, quando o trivium 

(conceitos de gramática, lógica, dialética), base do sistema de ensino, foi explorado. Na 

renascença, surgiram novas reflexões linguísticas, ocorreu a gramaticalização dos vernáculos 

europeus, nasceram reflexões semânticas e cresceu o público letrado, ou seja, leitor, pois,  

nesse período, ainda eram poucos aqueles que escreviam (ARAÚJO, 2004). 

No século XIX, ocorreu o desenvolvimento de uma gramática comparada, nasceu o 

positivismo linguístico e, com ele, a filosofia deixou a linguística aos linguistas, pois havia 

uma hegemonia científica e com ela crescia a necessidade de especialização disciplinar. 

Diante deste cenário, a linguística ganhou status de ciência (século XX), sobretudo com 

Saussure, que estudava a língua tendo como norteador um paradigma positivista. O modelo 

positivista, saussuriano e estruturalista conquistou adeptos e avançou com estudos sobre as 

estruturas morfológicas, sintáticas, fonológicas. Como nos diz Fiorin, ―a partir do momento 

em que se constituiu como ciência  autônoma, a linguística passou a estudar internamente a 

linguagem‖ (FIORIN,2007:5).  

À luz do objetivismo abstrato, as leis da língua seriam específicas de um sistema 

fechado; a língua abordada por essa lógica passou a ser explicada através do sincrônico, o 

objeto de pesquisa (a língua) foi tomado como ―transparente‖. Utilizando esse mesmo 

paradigma como forma de pensar a linguagem, no ano de 1921, Wittgenstein, em Tractatus 

Lógico-Philosophicus, buscou, através de um sistema de lógica positivista idealizado por 

Bertrand Russel, descrever o funcionamento da língua. Analisada sob tal paradigma, a língua 

teria uma essência única e ao filósofo caberia o papel de explicá-la e de delinear sua 

arquitetura inflexível.  
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Para fazer um recorte e apontar mais detalhadamente para as contribuições deste 

filósofo austríaco ao refletir a linguagem, é relevante elucidar que sua produção teve dois 

momentos distintos.  

2.1- CONCEITOS-CHAVES DE WITTGENSTEIN 

 

Wittgenstein iniciou suas reflexões sobre linguagem em Tractatus Lógico-

Philosophicus, obra em que criou sete teses, proposições e desdobramentos a respeito da 

linguagem e da sua relação com o mundo; procurou aliar a razão ao significado dos nomes, 

das frases, dos textos. À luz da lógica, o significado das palavras estaria ligado à sua 

representação no mundo, ao objeto. Wittgenstein fez ecoarem, assim, os pressupostos já 

levantados por Agostinho de Hipona (1973:324) 
6
 

(...) nós falamos enquanto intimamente pensamos as próprias palavras em nossa 

mente: assim, com as palavras nada mais fazemos do que chamar atenção: 

entretanto a memória, a que as palavras aderem, em as agitando faz com  que 

venham à mente as próprias coisas das quais as palavras são sinais
7
 

 

Tomado pela lógica, Ludwig Wittgenstein inicia o Tractatus com a frase ―o mundo 

consiste de fatos‖. Estes, segundo o autor, são referidos por uma proposição, que é uma 

imagem, uma representação estruturalmente isomorfa do fato que representa, ou seja, uma 

palavra teria seu correspondente exato no mundo. Por esse modelo teórico, a língua estaria 

restrita a um conjunto de regras e de palavras dicionarizadas; o que a aproximaria do modelo 

linguístico saussuriano, no qual a língua, a ―langue‖, é tomada como um sistema imutável, 

fechado, não influenciado pelo contexto. Wittgenstein buscava um sistema de linguagem tão 

lógico quanto a matemática. 

As proposições de Wittgenstein, impregnadas pelo positivismo, influenciaram 

imensamente seus contemporâneos, principalmente um grupo crescente de positivistas que 

acreditava que tudo que não fosse empiricamente comprovado não faria parte do campo da 

ciência. Sob esse quadro teórico, as emoções, os sentimentos, o silêncio vertiginoso 

―despertado‖ por uma obra literária, pela arte seria, então, um contrassenso, já que estaria para 

além das palavras. Bebendo em Wittgenstein I
8
, faço eco à reflexão: ―o que não podemos 

                                                           
6
  Em Investigações Filosóficas, Wittgenstein critica o paradigma  referencial agostiniano da linguagem, como 

também desloca a sua forma de problematizá-la. 
7
 Grifo meu. 

8
 Wittgenstein I faz referência  as reflexões em Tractatus Lógico-Philosophicus;Wittgenstein II  refere-se às 

considerações presentes em Investigações filosóficas e as outras obras publicadas após a morte deste pensador. 
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dizer, não podemos conhecer‖. Estaríamos diante de um impasse?! Como o próprio filósofo 

nos disse, sobre o que não conseguimos falar, melhor silenciar (Wittgenstein, 1979).  

 Diferente dos pares positivistas que adotaram a visão de Wittgenstein I, o autor 

preocupou-se não apenas com os fatos ou com aquilo que poderia ser demonstrado, mas os 

―silêncios‖ ocuparam as reflexões do visceral autor. Este encontra, então, uma segunda 

maneira de pensar a linguagem e percorre outro caminho filosófico para compreender como a 

linguagem funciona - em outros termos, há adoção de uma atitude pragmática. Nasce o cerne 

do que depois foi publicado com o título de Investigações filosóficas 
9
, sua segunda filosofia, 

e outras obras. Nelas, as proposições deixam de ser um modelo exato da realidade e passam a 

ser uma ―hipótese‖, ou seja, forma mais ou menos adequada de representação que pode ser 

reformulada constantemente. As circunstâncias, agora, constroem, também, o sentido da 

proposição, e a significação se perde no ―turbilhão imprevisível das diferentes formas de 

vida‖ (MORENO, 2000:55). 

Ora, se as circunstâncias interferem na garantia fixa e translúcida da significação, 

estamos falando que o contexto faz parte da construção do significado. Neste ponto, 

evidencia-se uma semelhança e instala-se um importante diálogo entre as proposições de 

Wittgenstein e as reflexões de Bakhtin, já que para este os significados se constroem no 

diálogo, na interação entre indivíduos. Através do diálogo entre esses autores, posso entender 

que aquilo que Wittgenstein II considerou marcado por circunstâncias Bakhtin tomou como 

contexto, e o que o autor austríaco chamou de proposição ―corresponderia‖ ao enunciado
10

 na 

visão bakhtiniana. Vale, aqui, adiantar que Mikhail Bakhtin
11

 produziu conhecimento 

dissonante aos de muitos linguistas de sua época, que tomaram a língua como objeto, 

procurando unidades mínimas, fechando todo o estudo da linguagem a um nível formal. 

 Wittgenstein II,
 
em Investigações Filosóficas, obra escrita em 1941-1945 e 1947-1949, 

abandona o conceito de linguagem como cálculo e diz que os significados estão associados às 

formas de vida em que o homem se empenha. Logo, o autor nos alerta para o elo da 

linguagem com o mundo e suas diferentes funções, assim como nos indica que o significado 

das palavras só se estabelece no uso, não apresenta uma só unidade, um só sentido, o 

significado se constrói no uso, como num jogo (―jogos de linguagem‖). Portanto, uma palavra 

                                                           
9
 Ou Wittgenstein II. O segundo Wittgenstein também pode ser encontrado nas obras póstumas:  Cadernos Azul 

e Marrom e Conferências e Discussões sobre Estética, Psicologia e Crença Religiosa. 
10

 Termo apresentado posteriormente. 
11

 O autor será retomado mais adiante. 
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poderá tomar diferentes significados de acordo com a situação em que foi usada. A palavra 

precisa ser peça num jogo de linguagem para ganhar significado, este jogo tem funções 

indefinidas, pode ordenar, solicitar, saudar, rezar, agradecer, amaldiçoar, etc. Tomando a 

reflexão do autor: 

Nossos claros e simples jogos de linguagem não são estudos preparatórios para 

uma futura regulamentação da linguagem, — como que aproximações, sem 

considerar o atrito e a resistência do ar. Os jogos de linguagem figuram muito mais 

como os objetos de comparação que, através de semelhanças e dissemelhanças, 

devem lançar luz sobre as relações de nossa linguagem (Wittgenstein, 1979:130).  
 

Moreno (2000), para especificar tal conceito, dá como exemplo os diferentes sentidos 

que a palavra água pode tomar; posso estar referindo-me ao elemento natural, posso usá-la 

para ensinar uma criança sua aplicação como nome, posso usá-la como um pedido, como 

ferramenta para apagar um incêndio, etc. Como saber quando utilizar adequadamente os 

diferentes usos e sentidos  que uma mesma  palavra pode tomar?! Em qual situação? De que 

forma?! 

 Interpretando o apontado por Wittgenstein II, entendo que isso se dá vivencialmente, 

ou seja, na interação com o outro, no entendimento de como nosso par mais competente 

(expressão cunhada por Vygotsky
12

) nos ajudará a ―jogar‖. Também enfeitiçada pelos jogos 

de linguagem e consciente de que a prática docente está impregnada por ―jogos‖ e de que o 

uso da língua não é estático e prescritivo, chega-me a pergunta: Como a palavra (oral/escrita) 

foi ‖jogada‖ nas aulas que observei? Usando termos bakhtinianos, como foram explorados os 

gêneros em sala de aula? Será que simplesmente nomear fatos históricos e personagens é 

entrar no jogo linguístico e compreender os sentidos dos conteúdos históricos? Não seria 

necessário compreender de forma mais ampla o contexto no qual foram gerados os fatos 

históricos?  

 Aprendemos com Wittgenstein II que a palavra é peça num jogo de linguagem e que só 

assim ganha significado e é capaz de produzir conhecimentos. E estes, neste ―jogo‖, 

participam do desenvolvimento do indivíduo em sociedade.  Por analogismo, ecoo Bakhtin 

que destaca o diálogo e a interação na construção do significado: 

 (...) O ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do discurso, 

ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva: concorda 

ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para 

usá-lo, etc (Bakhtin, 2003: 271). 

                                                           
12

 As contribuições do autor para esta dissertação serão tomadas mais à frente. Bem como será promovido um 

diálogo procurando um ponto onde  as posições teóricas entre os russos Bakhtin e Vygotsky se  tocam. 
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Wittgenstein II, a partir de seus novos critérios, deixa de buscar unidades mínimas e 

definitivas para construção do significado. Com tal atitude, afasta-se do seu antigo mestre 

Frege, que distinguiu dois elementos básicos para uma proposição: conteúdo e asserção. 

Wittgenstein o refuta e afirma que o significado não reside na proposição como um todo, mas 

no uso efetivo desta. O que quer dizer que uma palavra pode tomar múltiplos significados, 

será ―regulada‖ por mecanismos referencias que irão associar as palavras a um conjunto 

semelhante, a uma mesma família. Isto se dá porque os significados são relacionados e 

situados em um justo lugar, são marcados pelo contexto, elemento fundamental quando se 

problematiza a linguagem como discurso. 

 A visão de linguagem que balizou esta pesquisa afastou-se do modelo que reflete a 

linguagem como sistema e tomou como paradigma os estudos que pensam a linguagem 

imbricada em fatores extralinguísticos, como contexto de fala, relação do falante com o 

ouvinte, momento histórico, etc. Portanto, é razoável reservar uma seção para explorar os 

conceitos sustentados por Bakhtin, que concebe a linguagem segundo este viés: ―(...) um 

ponto de vista histórico, cultural e social que inclui, para efeito de compreensão e análise, a 

comunicação efetiva e os sujeitos e discursos nela envolvidos‖ (BRAIT, 2007: 65). 

 

2.2- CONCEITOS-CHAVES DE BAKHTIN 

 

Cumpre destacar que, diferentemente do que ocorreu na Antiguidade, os pensamentos 

contemporâneos, filosófico, pedagógico, psicológico e de outras ciências humanas, se 

ocuparam da linguagem. Bakhtin, no início do século XX, analisou a linguagem por um 

paradigma completamente diferente do positivista — o autor indicou que a proposta 

saussuriana, objetivismo abstrato, incorria em erro, quando separava a língua do seu conteúdo 

ideológico
13

 e se voltava o olhar apenas para a interioridade dos sistemas linguísticos
14

. 

Segundo Faraco (2003), esse olhar para o fazer científico nas ciências humanas, baseado 

na interpretação contínua de sentidos e não por modelos matemáticos
15

,  presente em Bakhtin, 

                                                           
13

 Ideologia para Bakhtin refere-se a todas as áreas da criatividade intelectual humana (ciência, religião, 

moral, direito...). 
14

 Não quero com essa afirmação desmerecer todo conhecimento e contribuições geradas pelas reflexões 

saussurianas; embora critique a linguística da qual Saussure é a principal fonte, reconheço os méritos dos 

estudos estruturalistas, saussurianos, mas destaco e escolho como modelo teórico as linhas que  apontam para 

uma visão interacionista da linguagem, pois tal perspectiva gera compreensão  para as questões de  minha  

pesquisa e dialogam com Vygotsky, teórico em que  me apoio para enfocar as questões de ensino-aprendizagem.  
15

 Presente em Wittgenstein I 
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foi inspirado a partir dos trabalhos de Dilthey, um pensador alemão do fim do século XIX e 

início do XX. Este pensador posicionou-se como aqueles que se colocavam contra a 

concepção positivista como paradigma para as Ciências do Espírito. Para o autor, o objeto das 

ciências da natureza é estranho ao sujeito cognoscente, i.e., o homem não pode conhecer por 

dentro os fenômenos naturais, mas é capaz de reconhecer o objeto das ciências humanas, o 

mundo da cultura.  Logo, interpreto que o homem, o pesquisador, no meu caso dentro da sala 

de aula, pôde sentir, perceber, reproduzir e interpretar as experiências dos  outros homens. No 

estudo produzido neste trabalho, inserido no paradigma das ciências humanas, ao se 

interpretar as experiências do par professor e alunos,  não houve estranhamento quanto ao 

objeto de pesquisa — pesquisador e pesquisados não eram de naturezas diferentes.   

Tal visão permite dizer que nas ciências naturais o objeto é passível de ser explicado, é 

mudo, mas nas Ciências do Espírito precisa ser interpretado (FARACO, 2006). Sobretudo 

quando o objeto de estudo é uma sala de aula, que, mesmo quando silenciada, não é muda, 

mas, perpassada por diversas vozes. Bakhtin é influenciado por parte das ideias desse 

pensador alemão (Dilthey), mas o critica, quando este aponta que o psiquismo é anterior ao 

universo da cultura. Bakhtin discorda dos estudos psicológicos, vigentes na época, baseados 

na introspecção.  Indiretamente, Mikhail faz alusão a Freud, o maior representante dessa 

corrente, ressaltando que não se pode elucidar a consciência individual, mas esta deve ser 

explicada a partir do meio social e ideológico
16

, isso porque toda voz nasce e é perpassada por 

um contexto. O autor advoga que seria necessário constituir uma psicologia verdadeiramente 

objetiva: 

De maneira geral, a consciência, o asylum ignorantiae de todo edifício filosófico, 

foi transformada em depósito de todos os problemas não resolvidos, de todos os 

resíduos objetivamente irredutíveis. Ao invés de se buscar uma definição objetiva de 

consciência, esta foi usada para tornar subjetivas e fluidas certas noções até então 

sólidas e objetivas (Bakhtin, 1981:23). 

 

 A palavra, segundo Bakhtin, é utilizável como signo interior, já que é produzida pelos 

meios do organismo individual, mas esse material flexível (a palavra), veículo do corpo do 

indivíduo na construção do discurso interno (consciência), resulta do consenso entre 

indivíduos— é o modo mais sensível da relação social. Portanto, a consciência individual 

também é perpassada e construída pelo contexto social; logo, para Bakhtin, o universo da 

cultura tem primazia sobre a consciência individual. Nas palavras do autor: ―a consciência 
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 Conceito bakhtiniano explicado mais à frente. 
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individual não só nada pode explicar, mas, ao contrário, deve ela própria ser explicada a partir 

do meio ideológico e social‖ (BAKHTIN, 1981:23). 

Vale destacar que autores mais contemporâneos também compartilham de tal 

pensamento bakhtiniano.  Fiorin, por exemplo, nos indica que a consciência é formada pelo 

conjunto dos discursos interiorizados pelo indivíduo ao longo de sua vida.  Os discursos 

seriam determinados por coerções ideológicas e, embora o discurso tenha sua assimilação 

individualmente no meio social, neste não há uma individualidade de espírito absoluta nem 

uma individualidade discursiva absoluta; para o autor, a consciência é um fato social (Fiorin, 

2007). Chega-me a questão: Quais seriam as visões de linguagem que perpassaram a fala, a 

prática dos professores regentes observados? Como as coerções do meio social repercutem 

nos discursos individuais dos docentes observados? Antecipando minha análise de dados, 

ressalto que encontrei elementos que me permitiram responder a estas questões. 

Mikhail enxerga a consciência individual manifestando-se ―(...) semioticamente, i.e., 

produzindo texto e o fazendo no contexto da dinâmica histórica da comunicação, num duplo 

movimento: como réplica do já dito e sob condicionamento da réplica ainda não dita‖ 

(FARACO, 2006:42). Em consequência de tal pensamento de Bakhtin, que entende as 

ciências humanas como ciências do texto, o pesquisador dessa área, como já frisado aqui, não 

está diante de um objeto sem voz; por isso, não produz um saber monológico. Mas, ao 

interpretar os textos, perpassados por vozes, e produzidos por consciências individuais, estas 

constituídas socialmente, o pesquisador produz um saber dialógico. Compartilho de tal 

pensamento alicerçado em construções dialógicas, por isso escolhi tal paradigma de pesquisa 

para gerar inteligibilidade para questões que envolvem a análise das leituras e da produção 

textual dos discentes em foco (ver o capítulo 7).  

Sobre o escopo teórico de Bakhtin, ressalto, ainda, que o termo ideológico é 

interpretado na teoria bakhtiniana das mais diversas maneiras. Diferentemente de Foucault e 

das teorias marxistas, que tomaram o termo, relacionando-o às questões de poder ou ao setor 

econômico, respectivamente, Bakhtin dá a esse termo um significado atrelado aos produtos 

que atividade humana (cultural) produz. Essa definição engloba o conhecimento gerado em 

diversos campos: na arte, na religião, na filosofia, no direito, na política, etc. Logo, qualquer 

produção humana, i.e., enunciado, terá seu caráter ideológico, este terá dois sentidos e ―(...) se 

dá na esfera de uma das ideologias (i.e., no interior de uma das áreas da atividade humana) e 

expressa sempre uma posição avaliativa (i.e., não há enunciado neutro...)‖ (FARACO, 
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2006:47). Bakhtin elucida que tudo que é ideológico possui significado, logo é um signo. Este 

não só reflete as ideias das atividades humanas como as refrata, ou seja, reflete as ideias sobre 

o mundo, mas atravessada por vários quadros da atuação humana (ideologias), o que garante 

as diversas interpretações desse mundo. 

 Sob essa perspectiva, interpreto que os alunos, no momento em que são avaliados, não 

só reproduzem as ideias que lhes foram ensinadas durante as aulas, mas de alguma maneira 

refratam essas ideias
17

, emprestam o seu olhar, marcado por suas experiências de vida, de 

leitura, para interpretar fatos, teorias, etc. Com essa crença posso estar sendo utópica, se 

pensar na realidade da educação no Brasil, em que muitas vezes se dá mais espaço para 

repetição em detrimento da reflexão. Mas, com certeza, é o desejo de toda atuação docente 

comprometida investir na refração, i.e., na força, na heterogeneidade que os diversos olhares, 

cortados por diversos contextos sócio-históricos presentes em sala de aula, pode oferecer a 

uma ideia, a um conteúdo escolar. 

 A diversidade que a refração provoca não é garantida por um signo em si, abstrato, 

único, atemporal (modelo saussuriano), mas pela variedade de experiências humanas ao longo 

do tempo. Bakhtin (1981:94), citado por Resende e Ramalho (2006:15), nega a concepção do 

signo desvinculado do contexto histórico-social: 

O elemento que torna a forma linguística um signo não é sua identidade como sinal, 

mas sua mobilidade específica (...) aquilo que constitui a decodificação da forma 

linguística não é o reconhecimento do sinal, mas a compreensão da palavra em seu 

sentido particular, isto é, a apreensão da orientação que é conferida à palavra por 

um contexto... 

  Como os grupos humanos são variados e os contextos diversos, as experiências são 

múltiplas, heterogêneas, o signo torna-se multissêmico (plurivocidade). No dizer de Faraco 

(2003), que ecoa o círculo bakhtiniano, essa plurivalência do signo dá dinamicidade ao 

universo das significações, muitas verdades sociais se encontram e se confrontam no mesmo 

material semiótico, no signo. Para marcar essas variadas refrações dos múltiplos discursos 

sociais, Bakhtin lança mão da expressão vozes sociais; ao conjunto de vozes sociais, o autor 

chama de heteroglossia. Para o autor, a língua é atravessada pela heteroglossia, é um conjunto 

de vozes sociais, pois todas as suas variedades (geográficas, temporais, sociais...) são 

marcadas pelas escolhas (sócio-históricas) dos grupos sociais (Bakhtin, 2003). 
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 Ideias que já foram construídas por outros, dentro de campos de atuação cultural, no caso o contexto escolar, 

numa esfera científica.  
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 Isso posto, aponto para um fato corriqueiro, verdades de grupos sociais impondo-se 

como a verdade única, destruindo o caráter plural do signo — jogos dos poderes sociais. 

Certos grupos tentam ―(...) submeter a heterogeneidade discursiva (...) monologizar (dar a 

última palavra); tornar o signo monovalente (...) finalizar o diálogo‖ 
18

  (FARACO, 2006:52). 

Levando essa discussão para o contexto de minha pesquisa, questiono-me: Será que há a 

tentativa de monologizar o signo
19

 em sala de aula? Outra questão se coloca: Os professores 

que são sujeitos de minha pesquisa têm consciência desta visão discursiva da linguagem? Será 

que oprimem com a exigência de um modelo padrão de língua? Ressalto que os professores  

sujeitos desta investigação têm uma visão de linguagem monológica, conforme os dados na 

seção  7.2 indicaram. 

Em sua teoria dialógica do discurso, Bakhtin postula que língua é um fenômeno social 

de interação e que suas leis são dialógicas e repousam num processo social. Bakhtin (1981, 

2003) foi fundador da primeira teoria semiótica de ideologia, ou seja, ocupou-se dos 

processos de significação nas áreas da criatividade intelectual humana. No quadro teórico 

bakhtiniano, a realidade da linguagem apresenta-se na enunciação; esta tem base na estrutura 

socioideológica, ou seja, repousa e nasce no meio social; a linguagem é vista na sua relação 

indissolúvel com seus usuários (Resende e Ramalho, 2006). 

 Nota-se que o foco predominante em Bakhtin é o princípio dialógico. Diferentemente 

do linguista Saussure e de Wittgenstein I, o autor pensa a linguagem como dialógica, marcada 

pela alteridade, pelas relações que ligam um homem ao outro (Barros, 1996). Ao adotar o 

princípio dialógico, o pensador opôs-se à visão formalista de linguagem, já que interpreta que 

as funções externas da linguagem, o meio histórico-social, influenciam na sua organização 

interna; ou seja, a atividade linguística, a língua, é perpassada e mantém relação com o 

conteúdo ideológico.  

Há duas concepções de dialogismo presentes nos escritos de Bakhtin: dialogismo entre 

interlocutores e entre discursos. O dialogismo entre os interlocutores, segundo o autor, funda 

a linguagem, pois esta é construída através da interação e da alteridade entre os interlocutores; 

essa interação funda o texto e dá significação às palavras, esse mesmo diálogo constrói os 
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 Essa tentativa de frear a diversidade de discursos e sobrepor um como hegemônico estabelecerá as relações 

de poder entre esferas sociais. Esta esfera de relações imbricadas na e pela linguagem será foco da ACD 

(Análise Crítica do Discurso).  
19

Faraco (2003) ecoa Bakhtin e nos diz que o signo é sempre também a enunciação de índices sociais, espaço 

para encontros e desencontros de diferentes índices sociais de valor. 
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próprios sujeitos. Para o autor, o sujeito é social, pertencente a uma classe social e perpassado 

por diversos discursos, as diversas vozes sociais fazem o sujeito ideológico e histórico.  

Isso significa que, à luz dessa teoria, aquilo que o indivíduo enuncia oralmente ou por 

escrito, não é puramente individual, mas se formou no diálogo com outros discursos. Que 

discursos perpassaram a interação professor↔aluno e se refletiram nos modos de leitura e nas 

produções escritas do contexto em foco?  O que estava presente nos enunciados orais ou 

escritos produzidos por estes atores? Na seção 7, é possível perceber o discurso desses atores 

como  logocêntricos, monológicos — de mão  única. 

 Noções de enunciado e enunciação são questões centrais na concepção de linguagem 

adotada por Bakhtin, isso inclui ―(...) a comunicação efetiva e os sujeitos e discursos nela 

envolvidos‖(BRAIT & MELO, 2005:65). No enunciado, na perspectiva bakhtiniana, existe o 

que vem da língua (abordagem interna
20

) e o que vem do contexto sócio-histórico, os 

discursos
21

. Segundo as palavras do próprio autor, há modelos teóricos que entendem como 

enunciado somente as frases ou sequências frasais, mas, no enunciado, sob olhar bakhtiniano, 

há fatores extralinguísticos que fazem parte do contexto histórico. Um enunciado dialoga com 

outros enunciados, com discursos, e com sujeitos que antecedem o enunciado em questão e, 

simultaneamente, projetam algo adiante (Brait & Melo, 2005). 

Nesse ―jogo‖ de linguagem, quando ―proferimos nossas palavras‖ num enunciado, nós 

as tomamos, às vezes, sem consciência, de outros atores sociais; as vozes sociais entram em 

uma cadeia de responsividade, refletem o mundo, mas também o refratam. Logo, é necessário  

lembrar que  ―os limites de cada enunciado concreto como unidade de comunicação 

discursiva são definidos pela alternância dos falantes [interlocutores]‖ (BAKHTIN 2003:275). 

Esse diálogo, já aqui sinalizado e agora retomado, é chamado por Bakhtin de heteroglossia. O 

filósofo russo diz que até o modo como nos anunciamos vem imbuído de contextos, a forma 

de nos expressarmos é marcada por nossa profissão, nível social, idade, por nossos familiares, 

por nossas histórias, etc. Como aponta o autor: ―Nosso discurso (...) é pleno de palavras dos 

outros, de um grau vário de alteridade ou de assimilabilidade, de um grau vário de 

aperceptabilidade e de relevância‖ (BAKHTIN, 2003:295). 

Esses conceitos bakhtinianos sublinham que, ao se refletir sobre um enunciado, é 

necessário um olhar para o antes e para o depois, é preciso estar atento para a cadeia de 
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 Foco saussuriano. 
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 ―(...) por definição ideológicos, marcados  por coerções sociais‖ (Barros,1996:34). 
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enunciados. Portanto, o meu olhar de pesquisador em sala de aula deve atentar para os 

discursos que perpassam os enunciados dos docentes e discentes, bem como refletir 

enunciações anteriores que fizeram circular discursos e práticas fossilizadas. Já adianto que 

terei que refletir sobre os discursos que circulam a respeito de: O que é ―saber escrever?‖ 

Consequentemente, terei que problematizar questões relativas aos níveis de leitura (abordados 

na seção 3.1). 

 A concepção enunciado/enunciação não está acabada em uma determinada obra de 

Bakhtin, mas se constrói aos poucos e aparece cada vez mais implicada uma na outra. De 

maneira geral, pode-se apontar que a enunciação é um processo e traz uma situação de vida 

para o discurso verbal, e que o enunciado é o produto dessa enunciação. No dizer de Brait e 

Melo (2005), o enunciado tem autor, é dirigido a um destinatário e deve ser observado na sua 

historicidade, pois, permitirá considerar como a enunciação se dá, será possível fazer emergir 

os discursos, formadores da enunciação, que circulam socialmente. 

 Numa enunciação irá, em maior ou menor grau, aparecer o dialogismo discursivo. 

Embora Bakhtin tenha usado muitas vezes os termos dialogismo e polifonia como sinônimos, 

cabe fazer uma marcação. Polifonia encaixa-se naqueles textos em que são percebidas muitas 

vozes, o dialogismo se deixa ver, diferente dos textos monofônicos que não deixam ver 

explicitamente as múltiplas vozes que o atravessam. De qualquer forma, ambos os textos são 

dialógicos, já que são proferidos por seres marcados por seus contextos sócio-históricos. 

Pode-se dizer que os discursos autoritários são monofônicos, pois escondem os diálogos e se 

fazem como verdade única (Barros, 1996). Tem-se, aí, outra questão: os discursos que 

circularam durante aulas observadas caracterizavam-se como monofônicos? Adianto que os 

dados gerados me permitem refletir sobre esta indagação. 

Outro conceito-chave na teoria de Bakhtin é o de gênero. O autor estudou a prosa, 

mudou a perspectiva dos estudos sobre os gêneros
22

, desenvolveu a teoria sobre os gêneros 

discursivos considerando o processo comunicativo: o enunciado, a enunciação. Bakhtin 

observa práticas e usos da linguagem, as interações dialógicas, ou seja, o como se fala, como 

se discute e como se posiciona  no mundo. Associo, então, estes conceitos bakhtinianos aos de  
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 Na Antiguidade, estudados por Aristóteles e Platão. O primeiro, em sua Poética,  dá à poesia três vozes: a 

lírica, a épica e o drama. O segundo, Platão, propôs uma classificação binária; ao ―gênero sério‖ pertenciam a 

epopéia e a tragédia; ao burlesco, a comédia e a sátira. 
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Wittgenstein II
23

, que observa a linguagem no uso, no seu funcionamento, nos jogos  

heterogêneos que a linguagem pode tecer.  

 Como nos fomenta Wittgenstein II, significar a partir  da linguagem é um processo 

relativamente livre, mas não indiscriminado, é necessário obedecer regras, é preciso saber 

identificar as regras, contextos, as situações. Essas regras contextuais, Bakhtin chama de 

gêneros; para o autor os enunciados pertencem a um  gênero discursivo,  estes funcionam 

como ―correias de transmissão‖ entre a história da sociedade e a história da língua. ―Cada 

enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados‖ 

(BAKHTIN, 2003:272). 

Os gêneros discursivos, segundo Bakhtin, são formas em constante reelaboração, 

modificam-se, completam-se, e, por serem uma forma enunciativa dependente do contexto, do 

jogo (Wittgentein II), da cultura, apresentam uma variedade imensa, são ricos e inesgotáveis. 

O autor, ainda, nos diz que um gênero pode surgir a partir de outro, ou seja, pode ocorrer  

―transmutação e assimilação‖; na contemporaneidade, percebemos essa ancoragem 

facilmente. Observe-se que o uso de telegramas e cartas cedeu grande espaço ao de e-mail. 

 O escopo deste trabalho não me permite discutir os diferentes aspectos terminológicos 

e teóricos que os estudos dos gêneros iniciados por Bakhtin geraram. Friso, segundo Rojo 

(2005:185),  ―há duas vertentes metateoricamente diferentes (...) teoria de gêneros do discurso 

ou discursivos e teoria de gêneros de texto ou  textuais‖. Ainda, a partir de Rojo indico que 

ambas as vertentes são embasadas no escopo teórico baktiniano. Ressalto, que os estudos 

sobre gêneros discursivos abarcam as situações de produção dos enunciados, observam o 

sócio-histórico e, também, as marcas linguísticas, conforme conceitua Rojo (2005), com base 

em Bakhtin. 

A referência aos gêneros se faz relevante nesta seção, pois tal conceito traz luz à questão 

que se colocou durante minha observação das salas de aula: os professores regentes dizem que 

seus alunos não sabem como se colocar nas avaliações. Eu pergunto: os discentes estão 

familiarizados com as habilidades de leitura e escrita que o gênero de circulação escolar 

exige? Por exemplo, a forma como as questões das provas são elaboradas são de fácil 

apropriação (pelos alunos)? Esse tema, reflito no capítulo ―Tempo de coser‖. 
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 Volto a frisar que se trata de uma referência às ideias em Investigações Filosóficas.  
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Ressalto que as salas de aula são tradicionalmente atravessadas por uma metodologia e 

por conteúdos fixos, imutáveis e estáveis; o aprendiz é visto sem vínculo com o social. Tal 

perspectiva parece-me ter um cunho positivista, saussuriano, no tocante ao uso da linguagem. 

Contrariamente, numa sala de aula com perspectiva bakhtiniana, pode-se contar com a 

heteroglossia, que perpassa os alunos, os discursos, o professor, os conteúdos, a metodologia. 

Como são as aulas que observei? Bakhtinianas ou saussurianas? Convém indicar que Souza 

(1995) caracterizou uma sala de aula tradicional como de cunho saussuriano, pois os 

conteúdos e a metodologia seriam vistos como estáveis e imutáveis. Já em uma visão 

bakhtiniana, destacar-se-ia  a heteroglossia presentes em todos os elementos de uma sala: 

professor, alunos, metodologia e conteúdos programáticos.  

Nesta seção, discuti sobre alguns conceitos bakhtinianos e, com isso, evidenciei que 

entendo a realidade linguística na interação, na alteridade, marcada pelo contexto sócio-

histórico; o foco bakhtiniano é a língua em uso, não mais como sistema, ―langue‖ 
24

, mas 

como discurso. Na próxima seção, ainda refletindo sobre a linguagem, abordo as linhas 

teóricas que destacam o discurso, detendo-me na corrente teórica intitulada ACD – Análise 

Crítica do Discurso, já que esta, com Fairclough, vem ao encontro das ideias linguísticas 

bakhtinianas, que privilegiam o contexto
25

 para a compreensão de um dado enunciado.  

 

2.3- A LINGUAGEM VISTA COMO DISCURSO 

 

 A análise do discurso é um campo de estudo que apresenta uma variedade de linhas 

teóricas. Alguns estudos, segundo Fairclough, traçam seus quadros a partir de uma abordagem 

não-crítica do discurso e outros o fazem por uma perspectiva crítica. Esta última se diferencia 

por enfatizar como o discurso é moldado pelas relações de poder e por ideologias; tal corrente 

foca também os efeitos dessas relações de poder sobre as identidades sociais e relações sociais 

(Fairclough, 2001).  Insiro minha pesquisa nesta perspectiva, frisando, conforme indicou 

Fairclough, que há uma distinção entre a abordagem do campo da Análise do discurso (AD), 

linhas francesa e americana, e da Análise do Discurso Crítica (ACD), linha inglesa.   
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 Referência a dicotomia ―langue‖ / ―parole‖. Esta identificada pelos linguistas saussurianos e ignorada, pois 

tal tradição considera a fala como inacessível aos estudos sistemáticos por ser uma atividade individual. 

Posição atacada pelos sociolinguistas que afirmam que o uso da linguagem é moldado socialmente e não 

individualmente (Fairclough, 2001). 
25

 Categoria de análise discursiva para os dois autores. 
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Não tecerei muitas considerações sobre a AD, porque não operarei com as categorias 

desse campo para interpretar os eventos discursivos do corpus em questão. No entanto, é 

razoável sublinhar que esse domínio de estudo analisa as relações estabelecidas entre a língua 

e os sujeitos que as empregam, bem como as situações que envolvem esse dizer pela língua. 

Indico como leitura iniciativa no campo da Análise do Discurso de linha francesa o 

Dicionário de Análise do Discurso, organizado por Charaudeau e Maingueneau. 

A segunda abordagem do discurso (ACD) terá um espaço maior no escopo deste 

trabalho, já que me oferece um quadro teórico que possibilita problematizar como a 

linguagem, em sua materialidade, atua nas relações (poder) estabelecidas entre professor 

↔aluno, nos conflitos entre esse par, conectando linguagem e discurso. A ACD prevê uma 

interdisciplinaridade com vários estudos sociais, característica que me permite a ampliação do 

escopo teórico ao analisar um problema de pesquisa. Destaca-se, ainda, como positivo o olhar 

desse campo teórico sobre o texto escrito ou falado; este, dentro dessa linha, é visto no seu 

complexo sócio-histórico. Tal pressuposto fundamenta a visão sociointerativa de leitura e 

escrita com qual opero neste trabalho. Torna-se importante, então, abrir uma seção para 

refletir sobre os principais conceitos da ACD, que fomentaram a discussão tecida neste 

trabalho sobre os níveis de leitura (capítulo 3). 

 

2.4- CONCEITOS CHAVES DO CAMPO ADC 
 

 

―Ao usar o termo ‗discurso‘, proponho considerar o uso da 

linguagem como forma de prática social e não como atividade 

puramente individual ou reflexo de variáveis institucionais‖ 

(Fairclough, 2001:91). 

 
 

A Análise Crítica do discurso (ACD), que aborda a linguagem nas sociedades 

contemporâneas, tem como conceitos básicos discurso e prática social e apresenta uma 

abordagem transdisciplinar
26

/multidisciplinar. O inglês Norman Fairclough é um dos 

representantes desta linha. O autor desenvolveu a Teoria Social do Discurso, que interpreta a 

linguagem com papel central na sociedade, imbricada a outros elementos sociais. Uma das 

questões investigadas neste trabalho diz respeito, justamente, a como o docente utiliza a 

linguagem (escrita) como ferramenta para o desenvolvimento do aprendiz. Por isso, volto a 

enfatizar a importância das categorias deste quadro teórico para analisar, compreender e rever 
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 Rompe barreiras epistemológicas e opera com conceitos de vários estudos das Ciências Sociais, transforma 

tais teorias em favor de uma abordagem sociodiscursiva. 
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o papel que o aluno leitor e produtor de textos assume nas salas de aula observadas. O mesmo 

escopo teórico é igualmente relevante para observação de como é feito o uso da leitura nessas 

salas de aula. 

Enfatizando o percurso histórico do campo em questão, destaca-se que a ACD teve sua 

origem na Linguística Crítica e que se distingue da AD francesa, pois os campos encontram-

se em ramos diferentes no estudo da linguagem. A ACD apresenta um arcabouço teórico 

procedente tanto de autores da Linguística quanto das Ciências Sociais, entre eles Halliday, 

Bakhtin, Foucault e Gramsci; especialmente Foucault, por suas discussões sobre discurso e 

poder:  

―O trabalho de Foucault representa uma importante contribuição para uma teoria 

social do discurso em áreas como a relação entre discurso e poder, a construção 

discursiva de sujeitos sociais e do conhecimento e o funcionamento do discurso na 

mudança social‖ (Fairclough, 2001:62). 

Ressalto que Fairclough aponta ainda uma diferença entre sua análise do discurso  

textualmente orientada (ADTO) e a perspectiva mais abstrata de Foucault. O contraste 

principal consiste no fato de a análise discursiva de Foucault não abarcar a análise linguística, 

que, segundo Fairclough, inclui instâncias concretas do discurso;  estas, quando  introduzidas, 

levam a análise para um modelo tridimensional
27

 adotado por Fairclough. 

 Com sua visão interacionista da linguagem, os pressupostos de Bakhtin dialogam com 

o campo da ACD; seus conceitos de gêneros discursivos e dialogismo são fundamentais para 

essa área de investigação, assim como a noção de que em uma interação várias vozes sociais
28

 

se encontram, e, às vezes, confrontam-se, é cabal para abordagem da linguagem como local 

de lutas hegemônicas
29

, foco da área em destaque. 

O campo da ACD apresenta um amplo escopo de aplicação, organiza um modelo 

teórico metodológico que possibilita mapear relações entre os elementos linguísticos 

utilizados por atores sociais e os grupos sociais nos quais se enquadram. As investigações 

centram-se em como os sistemas funcionam na representação de eventos ―na construção de 

relações sociais, na estruturação, reafirmação e constatação de hegemonias no discurso‖ 

(RESENDE E RAMALHO, 2006:13).  

Norman Fairclough, ao pensar o discurso, advoga uma abordagem crítica, que privilegie 

a variabilidade e a heterogeneidade entre as práticas sociais. O discurso é visto como prática 
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 Conceito retomado mais adiante. 
28

 Marcadas pela heteroglossia, como já se assinalou.  
29

 Linguagem como espaço de lutas hegemônicas é conceito desenvolvido nos trabalhos de Foucault. 
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social, sendo o objetivo neste campo epistemológico mapear as conexões entre relações de 

poder e recursos linguísticos utilizados pelos atores sociais. Tal abordagem nos convoca a 

olhar o evento linguístico para além da ―langue‖ saussuriana. No entanto, é importante frisar 

que conhecer o sistema e sua gramática se faz necessário, pois isso permite entender a 

utilização das estruturas linguísticas como forma de agir no mundo e como meio de interação 

entre as pessoas e grupos sociais. 

 É necessário buscar o equilíbrio ao se debruçar sobre o estudo da linguagem. A ACD 

realiza uma abordagem social atrelada a uma perspectiva linguística orientada; já que somente 

os estudos linguísticos, numa abordagem formalista, não encaminhariam suficientemente as 

questões deste campo teórico. Essa perspectiva teórica que rompe o olhar voltado somente 

para o nível gramatical ajuda-me a entender o fato que mais tarde aqui será explorado: por 

que os alunos observados não entendem o que leem nos enunciados de suas provas?  O 

problema pode ser resolvido apenas explorando o nível sintático, semântico, ou significado 

das palavras?
30

 O escopo amplo faz a ADC ter uma abordagem transdisciplinar, ou seja, há 

um rompimento de fronteiras epistemológicas, estas são exploradas e dialogicamente formam 

uma abordagem sociodiscursiva, perspectiva utilizada neste trabalho. 

 Fairclough usa o termo discurso considerando o uso de linguagem como forma de 

prática social e não como uma atividade individual marcada por variáveis situacionais (como 

fazem os sociolinguistas
31

). Isso, nas palavras do autor, significa dizer que o discurso é um 

modo de ação: 

O discurso é moldado e restringido pela estrutura social no sentido mais amplo e 

em todos os níveis: pela classe e por outras relações sociais em um nível societário, 

pelas relações específicas em instituições particulares como o direito ou a 

educação, por sistemas de classificação, por várias normas e convenções...‖ 

(Fairclough, 2001:91). 

  

 No entanto, segundo Norman, há uma relação dialética entre o discurso e a estrutura 

social; o autor assegura que a prática discursiva contribui para reproduzir a sociedade, mas, 

também, colabora para transformá-la. O autor dá como exemplo a relação entre professor e 

aluno, e aqui a destaco, porque esta interação constitui parte de minha pesquisa. Fairclough 

                                                           
30

 Adianto que tais indagações envolvem questões de leitura, e sobre como o docente trabalha com a leitura em 

sala de aula. Os dados gerados neste trabalho evidenciam que falta consciência sobre como ensinar ajudando o 

aprendiz a ler. 
31

 O autor reconhece que esse grupo avançou em relação a Saussure, quando afirmou que a língua é moldada 

socialmente e não individualmente, porém a ênfase dada à variação linguística segundo fatores sociais sugere a 

existência de tipos de sujeito social, de relações sociais - isso não contribui para o uso da linguagem na sua 

constituição, reprodução e mudança. O discurso, segundo Fairclough (2001), contribui para a constituição, a 

reprodução e a mudança de estruturas sociais. 
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diz que as identidades de professores e alunos e a relação entre essas identidades, centro no 

processo de educação, dependem da ―(...) consistência e da durabilidade de padrões de fala no 

interior e no exterior dessas relações para sua reprodução‖ (FAIRCLOUGH, 2001:92). Este 

construto reflexivo me faz pensar no que foi reproduzido na interação professor↔aluno no 

corpus em questão.  

Todavia, essa relação (aluno↔professor) pode se transformar e a modificação pode se 

originar dentro e por meio de um discurso iniciado em situações como: na fala do parquinho,  

na fala de sala de aula, na fala da sala dos professores ou em qualquer outro evento discursivo 

travado socialmente e ecoando na relação desse par. Essa reflexão leva-me a pensar nas 

relações e discursos que presenciei durante a pesquisa em sala de aula. Questiono-me: a 

prática discursiva nas salas de aula observadas reproduziu ou perpetuou os modelos de uma 

educação centrada no uno e em verdades únicas? Tais questões serão descritas na análise de 

dados. 

A ACD inova quando analisa o discurso com foco também nas mudanças discursivas  e 

sociais, não apenas nos mecanismos de reprodução (Magalhães, 2001; Resende e Ramalho, 

2006). Fairclough, em sua Teoria Social do Discurso, propõe um modelo tridimensional da 

Análise de Discurso, que engloba a análise da prática discursiva, do texto
32

 e da prática social. 

O quadro abaixo ilustra o modelo:                                                                                                      

                                                                                                             

           PROPÓSITOS                                                                           

  

 Descrição 

                                                                                                           Interpretação                 

 Explanação  

 

     QUADRO 1: MODELO TRIDIMENSIONAL DE FAIRCLOUGH 

                                                           
32

 Para o autor,  é qualquer produto (enunciado para Bakhtin) - escrito ou falado - envolvido em eventos 

sociais. 

                                       Prática social do autor 

 

 

 

 

                                               

                                          PRÁTICA SOCIAL do leitor 

                   Prática discursiva do autor 

 

 

 

                       PRÁTICA DISCURSIVA do leitor 

 

 

                  TEXTO 

 



- 42 - 
 

Na dimensão do TEXTO, destacam-se os aspectos ligados à materialidade linguística 

(vocabulário, gramática, coesão, estrutura textual). Presa a esse nível, realiza-se uma leitura 

com o propósito descritivo.  Como exemplo deste tipo de exploração de leitura, lembro da 

velha prática de ―alguns‖ professores de Língua Portuguesa: muitos, ainda, confeccionam 

suas avaliações com questões de interpretação de texto que apenas solicitam a retirada de uma 

lista interminável de adjetivos, substantivos... orações ... . Nesses casos, o texto serve apenas 

como pretexto para verificação de conteúdos puramente gramaticais. Certamente, não é 

objetivo desta dissertação centrar a análise de dados nesse nível, ou nessa dimensão, para usar 

um termo da ACD. Não verificarei a estrutura sintática, ortográfica dos textos produzidos 

pelos alunos, muito menos a estrutura dos enunciados das avaliações ou tarefas escolares. O 

fôlego deste trabalho não me permite focar esta dimensão, embora, este nível seja importante 

para fazer gerar sentido no texto como um todo. 

 A segunda dimensão, PRÁTICA DISCURSIVA, é mediadora entre a primeira, o 

texto, e a terceira, a prática social; focaliza os processos de produção, distribuição e consumo 

dos textos.  Problematiza quem (sujeito social) produziu aquele texto, quem recebeu, o que 

fez circular aquele discurso. A leitura centrada nessa dimensão tem como propósito a 

interpretação da produção e consumo dos textos. Trabalhar, por exemplo, leitura nesse nível, 

consiste em especificar os tipos de discurso que estão no texto em questão, verificar se a 

representação discursiva ocorre direta ou indiretamente. Ou seja, identificar se há  

intertextualidade, interdiscursividade e discutir  como os textos são interpretados, qual seu 

grau de complexidade e o quanto de trabalho de interpretação pessoal é requerido para se 

―ler‖ aquele texto. 

 A área da PRÁTICA SOCIAL é uma dimensão do evento discursivo, permite entrar-

se na esfera da explanação, i.e., na explicação de traços do contexto sócio-histórico-cultural 

no qual foi produzido e lido um texto. Nesta esfera, os discursos, que formam os textos, 

tornam-se metaconscientes; localiza-se o espaço para a reflexão da relação da prática 

discursiva com o contexto. O espaço da explanação permite dizer o porquê e o para quê das 

práticas discursivas. Nesse espaço, localizam-se, ainda, a discussão sobre as questões ligadas 

à análise social, reflexões que abarcam a circunstância institucional e organizacional dos 

eventos em que o discurso, trazido pelo texto, é produzido e lido. O objetivo principal dessa 

dimensão é especificar a natureza da prática social da qual a prática discursiva é uma parte. 

Num propósito de leitura voltado principalmente para esse nível, procura-se explicar por que 

a prática discursiva é como é. O objetivo, nas palavras de Fairclough, é:  
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Especificar as relações e as estruturas sociais e hegemônicas que constituem a 

matriz dessa instância particular da prática social e discursiva; como essa instância 

aparece em relação a essas estruturas e relações [...]; e que efeitos ela traz, em 

termos de sua representação ou transformação... (Fairclough, 2001: 289-290). 

 

Essa terceira dimensão introduzida pela ACD para analisar o evento discursivo ganha 

importância, pois a área entende o discurso operando dialeticamente com a estrutura social. 

Como já assinalado em citação, Fairclough aponta que todas as dimensões da estrutura social 

moldam e restringem o discurso, o que indica que a formação discursiva da sociedade não 

―(...) emana de um livre jogo de ideias nas cabeças das pessoas, mas de uma prática social que 

está firmemente enraizada em estruturas sociais materiais, concretas, orientando-se para elas‖ 

(FAIRCLOUGH, 2001:93). 

O autor sublinha que as práticas sociais apresentam várias orientações (econômica, 

política, cultural, ideológica
33

) e que o discurso está imbricado em todas essas práticas. Ainda 

coloca o discurso como prática política em posição superior às demais, pois a prática política 

envolve, segundo ele, todas as orientações (econômica, cultural, ideológica), além de manter e 

transformar as relações de poder. 

 Antes de colocar num quadro as categorias de análise da ACD, cabe esclarecer que há 

pelo menos duas concepções de texto circulando no meio acadêmico: uma que privilegia a 

dimensão estrutural do texto; outras que destacam a sua função comunicativa. Compartilho da 

noção postulada por Norman Fairclough, para quem o texto
34

 é apenas uma parte do processo 

de interação.  

Tendo em vista os conceitos discutidos e seu entrelaçamento com os fatos recolhidos, 

chegam-me as questões: Qual a visão de texto dos professores regentes observados?  O que 

buscam estimular com as propostas de leitura que apresentam em suas aulas? Qual a 

dimensão discursiva do texto que as questões escolares propostas pelos docentes nas tarefas 

escolares buscou atingir? Tais questões não são apenas recursos retóricos, mas nortearam as 

minhas observações sobre as salas de aulas observadas (ver capítulo 7).  

Eis os motivos que me levaram a tomar os três níveis de abordagem do discurso, 

propostos por Fairclough, para discutir os propósitos de leitura (descrição, interpretação, 

                                                           
33

 O conceito de ideologia com que Fairclough opera provém dos estudos de Thompson. O autor compreende a 

ideologia como promotora da sustentação das relações de poder, hegemônica por natureza, o que favorece os 

grupos sociais dominantes.  
34

 Qualquer objeto de leitura. 
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explanação) que os professores alcançam ou objetivam, quando propõem alguma leitura antes 

do ato de escritura. Sou consciente de que um professor de língua materna, muitas vezes, 

centra o entendimento de um texto no nível da descrição, conforme já exemplificado aqui, 

mas um docente de História, não tem, por conta da natureza de sua disciplina, como objetivo 

principal averiguar a construção dos textos de seus alunos, restringindo-se apenas ao nível da 

descrição.  

No entanto, quando os professores da instituição em foco discorrem sobre a escrita 

produzida por seus alunos, apontam e justificam como culpada pelo baixo rendimento escolar 

de seus alunos a ―insuficiente‖ habilidade de expressão dos aprendizes; reduzem a 

especificidade das respostas produzidas pelos alunos aos aspectos estruturais e formais dos 

textos. Creio que seja necessário, de forma simples e objetiva, indicar para esses profissionais 

que há várias possibilidades de análise de um texto. O que se busca averiguar?A estrutura 

gramatical? A forma, a estrutura e os contextos de produção e consumo? A estrutura, os 

contextos e as ideologias que sustentam e produzem esses contextos? Minha análise revela, 

por exemplo, que, no contexto investigado, a estrutura gramatical é priorizada em detrimento 

a um estudo voltado para reflexões sobre ideologias ou ideias e fenômenos da atualidade que 

possam dialogar com os textos usados em sala de aula.   

 Nas palavras de Fairclough (2001:100), ―a concepção tridimensional do discurso é (...) 

uma tentativa de reunir três dimensões analíticas, cada uma das quais é indispensável na 

análise do discurso‖. O autor propôs as três dimensões, entre as quais assinala a existência de 

elos; contudo, privilegia, atualmente, a análise do discurso como prática social. O foco na 

terceira dimensão se justifica porque nesta localizam-se as relações de poder e a formação de 

discursos que afirmam hegemonias, focos problematizados pela ACD.  

Importante diálogo a Linguística Aplicada contemporânea (LA) trava com o campo 

epistemológico da ADC; a compreensão da relação inseparável entre linguagem e sociedade e 

o trabalho com a linguagem objetivando desmitificar ideologias, base de relações injustas, 

fazem da Análise de Discurso Crítica (ACD) um paradigma para LA contemporânea. Através 

da Teoria Social do Discurso, a ACD fomenta os estudos em Linguística Aplicada, que 

também direciona o estudo da linguagem através de uma perspectiva interdisciplinar e até 

transdisciplinar
35

 (Moita Lopes, 2006). No campo da LA, a linguagem não é vista como 
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 Interdisciplinar: disciplinas interagindo uma com a outra,  integradas; transdisciplinar: interação com a 

realidade social, conhecimento gerado num contexto de ação. 
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objeto autônomo; para problematizá-la, a LA utiliza um olhar contextualizado, associa as 

práticas discursivas às condições de produção, circulação e interpretação de discurso — 

vínculo indissociável.  

Assim, para dar conta da complexidade que perpassa a linguagem, tanto a LA como a 

ADC utilizam um arcabouço teórico que excede os limites disciplinares, ou seja, bebem em 

várias fontes para problematizar uma determinada ―questão‖ num contexto social.   Porque 

percebo a LA como articuladora de múltiplos domínios do saber que têm preocupação com a 

linguagem, situo minha pesquisa dentro desse campo. E por isso, também, ainda explorando o 

capítulo sobre linguagem, na seção seguinte, historicizo o espaço de atuação da LA e 

privilegio os pressupostos teóricos que enquadram esta disciplina em seu aspecto social e a 

tornam relevante socialmente.  

 

2.5- A VISÃO NA LINGUÍSTICA APLICADA 

 

  Houve um tempo que a LA foi tomada como uma disciplina que estudava a linguagem 

humana ou como uma área que colocava em prática descobertas teóricas. Davies (1999) traz a 

voz de Widdowson, que definiu a linguística como uma disciplina que estudava a linguagem 

humana; parece-me que a linguagem, sob a perspectiva desse quadro teórico, foi entendida 

como objeto ―transparente‖, possível de ser estudada (leio dissecada) em sua totalidade 

funcional; é uma linguagem idealizada, abstrata, campo de atuação de uma ―linguística pura‖, 

tal paradigma já não mais atende a LA. 

 Vale ressaltar que Widdowson, pelos anos de 1979, coloca-se contra a vertente da LA 

aplicacionista, que pautava sua prática ligada à linguística estrutural-funcional e a solução de 

problemas ligados ao ensino de língua ou como aplicação na prática de descobertas teóricas. 

O autor apresenta uma nova perspectiva para se fazer LA, sugere ―independência‖ disciplinar; 

e vai além, ressalta que o linguista precisa da cooperação de profissionais de outras áreas. 

Para este teórico, a linguagem não é um objeto tão ―transparente‖, no ato de linguagem pode 

haver diferentes leituras; o objeto, então, passa a ser duplo – o explícito e o implícito. 

A partir desse momento teórico de reflexão, a linguística e a LA passam a ter status 

teóricos diferentes, a LA não pode ser mais vista como subdisciplina da linguística, como 

espaço para aplicações de teorias voltadas somente para o ensino de Língua — é a virada 

linguística. Um linguista aplicado ―deixa‖ de realizar aplicações linguísticas e passa a refletir 
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a linguagem, situando-a em lugares sociais, culturais e históricos; observa os problemas do 

mundo real que perpassam a linguagem. Vale lembrar que a noção de LA como estudo com 

foco no ensino-aprendizagem de língua estrangeira foi apresentada em 1973, por Pit Corder; 

nessa época, o sujeito era visto como cognitivo, a-histórico e a-político. 

Atualmente, há certo consenso de que o objeto da LA é a linguagem como prática 

social, perspectiva que autores aqui já apontados, como Bakhtin e Fairclough, também 

trilharam. Como Kalaja (s.d)
36

 define,  esta é a  visão ampla da LA, voltada para os problemas 

do mundo, não só  mais voltada para o ensino-aprendizagem de língua, visão estreita segundo 

o autor. 

 Os linguistas aplicados mais contemporâneos, a partir da década de 90, postulam uma 

LA mais problematizadora: o sujeito, nos estudos linguísticos, a partir desse período, passa a 

ser percebido num contexto histórico, político e social. Pennycook (1998), no artigo A 

linguística dos anos 90: em defesa de uma abordagem crítica
37

, sugere uma visão de 

Linguística Aplicada crítica, num sentido de ser uma prática pós-moderna problematizadora. 

O autor defende que a LA se afaste do pensamento da modernidade centrado no absoluto, no 

sistemático.  

Para outro pensador contemporâneo, Moita Lopes (1996), estudos da LA 

contemporânea preocupam-se com problemas de uso da linguagem situados nos contextos da 

práxis humana. O autor postula que, para tal, não é possível operar nos limites da análise do 

discurso nem da linguística textual, ou seja, não é possível aplicar teorias, mas desenvolver 

reflexões que saiam do nível micro para uma compreensão teórica globalizadora. 

 Alinho-me a este viés e, no campo da LA, busco compreender os problemas que 

perpassam a prática da escrita e sua correlata, a leitura. É importante, mais uma vez, reforçar 

que meu objetivo, nesta dissertação, não é analisar o material escrito produzido pelos alunos, 

constatar sua proximidade ou distanciamento com a língua culta, socialmente privilegiada. 

Mas, quero observar o uso da linguagem levando em conta o contexto social no qual os 

alunos estão inseridos. Objetivo gerar compreensão sobre as dificuldades que enfrentam o 

aluno e o professor no processo de construção de conhecimento pelo uso da língua escrita. 

                                                           
36

   Referência  feita   a  partir  do  texto  Sessenta  anos  de  lingüística  aplicada:  de  onde  viemos  e  para  

onde vamos, de Vera Lúcia Menezes Oliveira Paiva. Disponível no domínio 

www.3.unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/cd/port/117. Neste, foi citado Kalaja. P. Home Page pessoal. 

Disponível em www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/englanti/staff/kalja. Acesso em 10/01/2008. 
37

 Pennycook, A. A Linguística Aplicada nos anos 90: em defesa de uma abordagem crítica. In: SIGNORI, I e M. 

C. CAVALCANTI (orgs) Linguística Aplicada e transdisciplinaridade. Mercado De Letras, 1998. 

http://www.3.unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/cd/port/117.
http://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/englanti/staff/kalja.%20Acesso
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Não sei se será alcançado, mas tenciono sinalizar caminhos, ou pelo menos reflexões, para os 

professores em foco desenvolverem suas práticas, visando a contribuir para que seus alunos 

possam ter maiores oportunidades de sucesso, não só em suas tarefas escolares, mas que 

também possam se apropriar de uma modalidade de língua escrita que venha a configurar um 

instrumento de prestígio e inclusão social. 

O foco contextual
38

 nos estudos da LA contemporânea se faz necessário, sobretudo 

porque vivemos avassaladoras mudanças na vida atual, mudanças de natureza social, cultural, 

econômica, tecnológica, entre outras. Sobretudo porque vivemos uma era de globalização 

intensa, com distâncias espaciais e temporais diminuindo e fronteiras desaparecendo; ou seja, 

as pessoas nunca estiveram tão interligadas econômica e culturalmente. Estamos em grande 

ebulição sócio-cultural-política, o sujeito social não se apresenta homogêneo, bem definido 

social e culturalmente (conceito moderno), mas está exposto a múltiplas identidades, tem 

natureza fragmentada, heterogênea, contraditória, fluida (Moita, 2002). Logo, não há como 

analisar o uso da linguagem como apenas uma atividade de livre escolha individual, mas 

como espelho de uma engrenagem social (Fairclough, 2001); para tal análise enxergo nas três 

dimensões do discurso propostas por Norman Fairclough um instrumento de grande 

relevância. Diante deste cenário múltiplo, o linguista aplicado, como nos explicitam Moita 

Lopes e Pennycook, entre outros autores, deve situar seu trabalho neste mundo 

contemporâneo e produzir conhecimento que gere inteligibilidade sobre as questões atuais. 

No caso deste trabalho, os problemas relacionados à contemporaneidade, de certa forma, 

foram silenciados nas salas de aula em estudo. 

Embora a LA tenha nascido voltada para o ensino de língua estrangeira, hoje se 

configura como uma área responsável por novos campos de investigação; busca problematizar 

a vida social, afasta-se da construção de conhecimento positivista, baseada em modelos 

únicos, em descrição e prescrição de modelos, nos quais as teorias linguísticas forneceriam 

soluções para problemas relativos à linguagem. O que busquei fazer neste trabalho foi, ao 

contrário, refletir sobre as práticas de leitura e escrita, afastando-me das prescrições, da 

dicotomia entre o certo e o errado. Procurei entender os atos de leitura e escrita como práticas 

sociais, sem neutralidade, imbricadas por elementos contextuais, marcadas pela 

multiplicidade de sentidos construídos na contemporaneidade. Então, o meu objeto de estudo 

não foi visto através de raízes racionalistas, empíricas; usei o paradigma estabelecido pela LA 

                                                           
38

 Ressalta-se que o contexto para ACD também é uma categoria fundamental de análise, principalmente 

quando se pensa em discursos hegemônicos e relações de poder perpassados na e  pela linguagem.  
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contemporânea, para a qual a realidade linguística é entendida na interação, no diálogo e não 

como um sistema caracterizado pela imutabilidade.  

    Esse tipo de compreensão da LA contemporânea leva o estudo da linguagem através 

de uma perspectiva interdisciplinar, transdisciplinar, pois a linguagem já não é vista como 

objeto autônomo, que exista em si mesmo. Faz-se necessário um olhar contextualizado, uma 

associação entre as práticas discursivas e as condições de produção, circulação e interpretação 

de discurso — um vínculo, portanto, intrínseco. Assim, para dar conta da complexidade que 

perpassa a linguagem, é necessário um arcabouço teórico que ultrapasse os limites 

disciplinares e que beba em várias fontes para problematizar determinado ―problema‖ num 

contexto social. Eis o motivo que me levou à sala de aula de História. Será que os problemas 

que os professores, sobretudo durante conselhos de classe, apontavam quanto ao desempenho 

dos aprendizes no uso da linguagem para se expressarem e compreenderem os enunciados 

escolares é de competência apenas do professor de Língua Portuguesa, conforme muitas vezes 

foi dito? 

 Se a linguagem e, por conseguinte, os discursos são marcados por coerções sociais, 

pelo dialogismo entre interlocutores ou entre discursos e pelo contexto social, histórico e 

cultural, conforme enfocado nas seções 2.2, 2.4, parece essencial que a LA contemporânea 

estude linguagem e vida social à luz, também, das discussões que atravessam outras 

disciplinas, como geografia, sociologia, psicologia e história. Ou seja, é necessário aproximar-

se de áreas que focalizam o social, o político e o cultural. Tal movimento torna a LA uma área 

de estudos responsiva à vida social, que produz conhecimento trans e interdisciplinarmente, o 

que a torna mestiça, híbrida (Moita Lopes, 2006), indisciplinar, ou seja, sem fronteira 

disciplinar, do mesmo modo que as fronteiras contemporâneas são fluidas. Importa destacar 

que esse caráter mestiço da LA não irá criar teorias para serem aplicadas, mas a prática e a 

teoria estão juntas para problematizar e formular conhecimento para determinado contexto 

social. Foi este par, prática↔teoria, que levei para meu local de pesquisa. 

Diante desse campo de atuação, preocupada com problemas de uso da linguagem em 

contextos da práxis humana, em contexto de ação, acreditei que a natureza interdisciplinar da LA 

era espaço adequado para problematizar minhas questões de pesquisa, pois procurei gerar 

inteligibilidade sobre um problema com que os alunos se deparam ao usar a linguagem em 

práticas sociais, que incluem o uso da escrita. Para tal, tive que usar reflexões de várias 
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disciplinas, iluminação teórica de várias áreas: educação, linguística, sociologia, pedagogia, 

psicologia, etc. 

Entre as práticas sociais que circularam no corpus em pesquisa, estão a prática de leitura 

e a prática da escrita. Ambas receberão um capítulo para serem problematizadas, no entanto, 

essas duas práticas foram moldadas e circularam dentro de uma cultura. Cabe, então, antes,  

reservar um espaço para discutir o conceito de cultura. 

 

2.6- PRÁTICAS CULTURAIS   

 
O universo não é uma ideia minha. 

A minha ideia do Universo é que é uma ideia minha. A 

noite não anoitece pelos meus olhos, 

A minha idéia da noite é que anoitece por meus olhos. 

Fora de eu pensar e de haver quaisquer pensamentos 

A noite anoitece concretamente 

E o fulgor das estrelas existe como se tivesse peso.                                 
Alberto Caeiro  

 

Quando leio esses versos, os associo à ideia de que os homens veem o mundo por variadas 

lentes. Estas são sistemas e códigos que constituem nossas culturas, contribuem para ―(...) 

assegurar que toda ação social é cultural, que todas as práticas sociais expressam ou comunicam 

um significado e, neste sentido, são práticas de significação‖ (HALL, 1997:1). Dialogando com 

esse pensamento, permito-me entender que, de acordo com o tempo, com o pensamento vigente, 

as práticas sociais vão se construindo e conceitos se estabelecendo e se ampliando.  

Um dos conceitos mais complexos é o de cultura; o termo tem sua origem no verbo colere 

(latim) e significava habitar, cultivar. No século XV, culture, em inglês, estava relacionado ao 

campo da agricultura; já no século XVI, o significado se metaforizou para ―cuidado humano‖. No 

século XVIII, na Inglaterra, passou a ser associado a classes, a civilização e civilizado; a palavra 

cultura passa a ficar atrelada à ideia de civilização, um processo unilinear que levaria ao ponto 

máximo de evolução social. Herder, no século XVIII, sugeriu que fosse usado o termo cultures, 

no plural, podendo se referir tanto às diversas culturas de diferentes nações e períodos quanto às 

várias culturas de grupos sociais dentro de uma mesma nação. Essa definição mais múltipla para o 

termo ganhou adeptos no movimento Romântico, passou a ser usada para fazer distinção entre 

desenvolvimento humano e desenvolvimento social.  

Ainda é possível, hoje, observar o uso do termo associado a processo físico, como, por 

exemplo, a cultura do café, mas, para além desse sentido, podemos reconhecer três grandes 

categorias (Willians,1998): 
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1. substantivo abstrato que descreve desenvolvimento intelectual (sécXVIII); 

2. substantivo que indica um modo particular de vida de um povo, período, grupo; 

3. substantivo, sentido mais conhecido hoje, para descrever práticas intelectuais e 

atividades artísticas (século XIX e XX). 

 

 Clifford Geertz, antropólogo estadunidense, define cultura como redes de significação 

nas quais a sociedade está suspensa (conceito semiótico): ―(...) assumo a cultura como sendo 

essas teias e a sua análise; portanto não como uma ciência experimental em busca de leis, mas 

como uma ciência interpretativa, à procura do significado‖ (GEERTZ,1989:15). Tal 

significado, o autor indica que deve ser interpretado através de um estudo etnográfico, através 

de um documento de atuação: a cultura; desta forma, chegar-se-ia ao significado. 

O conceito cultura leva-nos ao de identidade, que para Denys Cuche (1999) são 

conceitos imbricados. O autor advoga que é relevante levar em conta a cultura quando se fala 

em identidade, porém é necessário separar um e outro. Para Cuche, culturas são processos 

inconscientes e identidades são processos conscientes. A cultura poderia existir sem que 

houvesse uma consciência de uma identidade de cultura. As estratégias de construção da 

identidade podem manipular e modificar a cultura. 

É importante deixar claro que opero como conceito de cultura aquele que a define como 

práticas sociais
39

 perpassadas por diversos discursos.  Estes se referem às crenças, 

comportamentos, valores, instituições, regras morais que permeiam e identificam uma sociedade.  

Tendo em vista, neste momento, a leitura como uma das práticas sociais, culturais que 

envolvem minhas questões de pesquisa, reservo um capítulo para introduzir questões teóricas 

importantes para a reconstrução do contexto histórico das práticas nas salas de aula 

observadas, bem como para, num primeiro instante, abrirmos espaço à compreensão de como 

o exercício de ler foi concebido historicamente no mundo ocidental. Tomada pelas palavras 

de Bourdieu, encerro esta seção e costuro o trecho a seguir com as demais partes dessa 

dissertação. Assim, também, sinalizo a relevância do capítulo seguinte: 

 

Para debater a compreensão possível das práticas culturais, o exemplo da leitura é 

um exemplo muito bom, uma vez que sobre esse terreno encontram-se colocados, 

como num microcosmo, os problemas passíveis de ser reencontrados em outros 

campos e com outras práticas (Bourdieu, 2001:231). 
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 Objeto tanto da ACD quanto da LA. 
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 La liseuse de Renoir,  Musée d‘Orsay 
41

 Leitora com guarda-sol , Matisse Tate Gallery, Londres 
42

 Monsieur de Longueil Museu de Condé  (imagem retirada de Chartier (1999:80) 
43

 Le liseur blanc (imagem retirada de Chartier (1999:81) 
44

 Le lecteur de brèviaire Louvre; imagem retirada de Chartier (1999:76) 
45

 Imagem retirada de www.google.com.br/images, em 31/03/2011 

http://www.google.com.br/images
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3 - COSTURANDO O TECIDO: UM POUCO DE HISTÓRIA DA LEITURA 

 

 

―(...) Chega mais perto e contempla as palavras‖ (Andrade, 

1973: 77). 

 

 A fim de explicar as práticas de leitura, apoio-me em relações do passado para que, 

nesse movimento, possa entender as redes de sentidos nas quais estão envolvidos os 

indivíduos atualmente (Foucault, 1987; Moita Lopes & Fabrício, 2005);  por isso, então, 

historicizo a leitura. Lanço o tema a partir do diálogo que as palavras de Drummond fizeram 

ressoar... o cheiro da História... 

 Quando chegamos mais perto das palavras, podemos sentir o cheiro de sua história; por 

esta, podemos estudar a ação no tempo e no espaço da leitura, bem como os processos que 

ocorreram no passado envolvendo os diferentes modos e práticas de leitura. De início, quero 

logo sublinhar que a leitura ―(...) permanece um mistério‖ (DARNTON, 2001:143).  Mas, 

uma coisa é evidente: a leitura não foi para os homens do passado o que é hoje, na 

contemporaneidade. Daí, surgem minhas perguntas: O que é texto? O que é leitura, 

consequentemente, escrita para o jovem, personagem desta pesquisa? 

 Ao longo da História, a leitura foi socialmente marcada como fonte de aprendizado e 

conhecimento. Na Grécia Antiga, a leitura era feita por poucos alfabetizados, leitura e escrita 

estavam a serviço de uma cultura marcada pela oralidade, o par leitura↔escrita tinha como 

objetivo conservar o texto oral; convém sublinhar que na contemporaneidade o par leitura 

↔escrita vê-se preso aos textos eletrônicos. Na Grécia Antiga, ―(...) predominou a forma de 

leitura em voz alta‖ (ZILBERMAN, 2001:60), era comum um profissional ler em voz alta; tal 

prática configurava uma convenção social e se fazia necessária, pois a escrita antiga não 

separava as palavras, o que tornava a leitura algo extremamente laborioso. Nesse cenário, 

contudo, a leitura ganha um aspecto de entretenimento, de prazer coletivo. Infelizmente, mais 

adiante, no capítulo que abarcará a análise de dados, poderá ser percebido que essa prática de 

leitura coletiva, tão antiga, não é praticada nas salas de aulas em questão. 

 As escolas atenienses incluíam o estudo da ―(...) grammatike (linguagem), mousike 

(literatura) logistike (lógica) e gymnastike (atletismo)‖ (ZILBERMAN, 2001:61). O estudo 

das obras literárias embasou a aprendizagem dos meninos e garantiu a sobrevivência do 

patrimônio literário helênico; podemos afirmar que escola grega era devotada aos estudos 
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literários. No século I a.C, Roma consolidou sua expansão geopolítica e contou com um 

processo de escolarização que favoreceu leitura, junto com o nascimento da esfera do privado 

na vida romana, surgiu o ―(...) nascimento da leitura doméstica, solitária‖ (ZILBERMAN, 

2001:63). Vale destacar que a valorização da leitura no mundo romano foi assegurada tanto 

pelo prazer que a poesia proporcionava como pela aplicabilidade que esse saber propiciava. 

De acordo com o pensamento da época, a poesia seria capaz de instruir e de se tornar modelo 

para produção de discursos, ou seja, rebuscaria a oratória romana, desejo comum na sociedade 

daquele tempo.  

 No século III d.C, abriu-se espaço para a leitura silenciosa, muito em virtude da nova 

atitude corporal ao ler. É o momento em que o códex substitui o rolo como suporte. Esse 

objeto de leitura aproxima-se do que hoje chamamos de livro, seu formato desenvolveu novas 

formas de leitura, nova postura corporal, novas ―performances de leitura‖. Pois, ler ―(...) 

possui uma reiterabilidade própria, remetendo a um hábito de leitura, entendo não apenas a 

repetição de uma certa ação visual, mas o conjunto de disposições fisiológicas, psíquicas e 

exigências de ambiente‖ (ZUMTHOR,2007:32).  

Na Alta Idade Média, a leitura tinha como razão de ser a salvação da alma. A prática de 

leitura se dava nas igrejas, nos mosteiros e privilegiavam-se as Sagradas Escrituras e os textos 

de edificação espiritual.  Gostaria de recordar a importância dos saltérios
46

 nessa época: como 

a maior parte dos fiéis não sabia ler, os saltérios representavam uma importante prática 

litúrgica, pois eram redigidos em forma de versos e não em textos de prosa corrida, o que 

facilitava a circulação das mensagens da Sagrada Escritura. Por serem poemas de louvor 

marcados pela musicalidade, os salmos favoreciam a memorização
47

. A leitura, na alta Idade 

Média, então, perde seu caráter de entretenimento e passa de uma atividade feita em voz alta 

para leitura silenciosa ou murmurada, feita em latim e não em vernáculo. Contudo, a leitura 

de certos textos, ainda, muitas vezes, era repetida para que os textos pudessem ser 

memorizados. 

 

 

                                                           
46 

Saltério é um antigo instrumento que os monges na Idade Média usavam para salmodiar os salmos no Ofício 

Divino. Também se chama Saltério o conjunto dos 150 salmos da Bíblia. 
47

 Muitas igrejas no Brasil ainda têm essa prática, datada da Idade Média, seguem a leitura do saltério em suas 

liturgias. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Salmos
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia
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Igualmente decisivo para essa nova performance silenciosa de leitura foi a separação 

das palavras escritas no século XII. A leitura passou a ser ―(...) exercício escolar, depois 

universitário (...)  o local desse exercício não coincide mais com os monastérios, passando 

para a escola e as universidades‖ (ZILBERMAN, 2001:66). A leitura, nessa época, tornou-se 

uma prática intelectual, a função atribuída ao texto não foi mais somente de conservação ou 

de repositório da palavra sagrada como na Alta Idade Média; a leitura assumiu o papel de 

instrumento intelectual. Segundo Chartier (1999), talvez se possa dizer que esta mudança foi 

marco de fundação do nosso mundo.  

 Regina Zilberman (2001) diz que quando Dom Quixote
5048

, no período da renascença, 

se entregava à prática de leitura, esta já tinha características próprias. A aprendizagem dava-se 

nas escolas, dependia da atuação de um professor; a leitura tinha como parceira o 

conhecimento da escrita e como suporte o livro, herdeiro do códex, e já se realizava silenciosa 

e individualmente, entrava em cena a experiência individual do leitor. Através dessa 

performance, dessa interação Leitor-Livro, havia uma relação de maior cumplicidade entre o 

texto e o seu leitor, constituía-se um ato solitário e íntimo, entrava em cena ―(...) aquela forma 

de recolhimento, de isolamento, em que o sujeito se perde, indeciso, na rede dos signos‖ 

(PIGLIA, 2006:29). Amplio dizendo: o leitor tomou um lugar mais criativo, mais arbitrário. 

Arrisco-me a dizer que, neste cenário, o leitor passou a cada vez mais figurar na literatura, ou 

seja, a fazer parte das representações imaginárias da arte de ler na ficção. 
 

 

(...) A primeira representação espacial desse tipo de leitura já está em Cervantes, 

sob a forma dos papéis que ele recolhia na rua. Essa é a situação inicial do 

romance, seu pressuposto, melhor dizendo. ―Sou aficionado a ler até pedaços de 

papéis pelas ruas‖, afirma no D. Quixote (I,9) (Piglia,2006:20). 

 

 

A importância social da leitura alcança tal prestígio que, além da literatura, sua 

representação invade outras representações imaginárias, como a pintura. As telas La Liseuse, de 

Renoir (1874), e Leitora com guarda-sol, de Matisse (1921), apresentadas entre outras como 

introdução deste capítulo, ilustram plasticamente a relação do leitor com o livro; da mesma 

forma, tal relação aparece em telas como Le Liseur Blanc, de Ernest Meissonier (1857), e 
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 Dom Quixote De La Mancha de Cervantes foi publicado no período da renascença, traz  uma sátira aos 

valores medievais das novelas de cavalaria. No renascimento, ocorreu  um vigoroso repensar de todas as 

formas de pensamento, a imprensa  permitiu  uma maior divulgação das novas ideias e de muitas leituras, os 

livros,neste período,  não saíam  mais das tintas de um monge escriba. 
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Monsieur de Longueil, de Louis Carrogis (primeira metade do século XVIII), reproduzidas em 

Chartier (1999) e aqui também destacadas na página anterior à inicial deste capítulo. 

Cumpre ressaltar que a leitura tornou-se um hábito após a revolução industrial (século 

XVIII). A burguesia disputava poder com a nobreza e isso fez emergir uma nova categoria de 

leitores, que preferia obras romanescas e se distanciava da lírica da poesia e dos autores 

clássicos. Darnton (2001) nos dá um exemplo dos títulos que formavam a biblioteca de um 

leitor comum do século XVIII. No acervo de Ranson, um leitor do século XVIII, estavam 

inseridos livros conforme apresentados no Quadro 2: 

QUADRO 2 

O LEITOR DO SÉCULO XVIII 

TIPO DE LIVRO QUANTIDADE 

Religião           12 

História             4 

Belas-letras           14 

Medicina             2 

Infantis           18 

Outros             9 

Total           59 

Fonte:  Darnton, 2001:46(adptado) 

 

  

Na coleção de Ranson, Darnton chama atenção para livro que pode representar o 

modelo da leitura colocado em prática na educação infantil: ―Os verdadeiros princípios da 

Leitura, da ortografia e da pronúncia francesa, seguidos de um pequeno tratado de 

pontuação, dos primeiros elementos da gramática e da prosódia francesa e de diferentes 

trechos de leitura (...)‖ de Nicolas-Antoine Viard. Neste livro, o ato de ler parte da leitura das 

letras, das sílabas, das palavras até chegar às frases; pressupondo que o significado reside em 

unidades concretas do som (Darnton, 2001).  

Por essa epistemologia, vale dizer, bem próxima do que ocorre hoje em escolas brasileiras, 

ler um texto escolar significaria conhecer bem o significado das palavras para assim decifrar o 

texto todo. Tais práticas, uma situada há três séculos e as exercidas atualmente em escolas 

brasileiras, apontam para a inadequação de determinadas abordagens de leitura praticadas num 

passado longínquo e perpetuadas nos dias atuais conforme os dados aqui gerados indicarão. 
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Um importante diálogo entre esses dados e os índices registrados em uma pesquisa 

feita no Brasil contemporâneo parece bem relevante para conhecermos os hábitos de 

leitura dos brasileiros do século XXI. Abreu (2003) indica que o acesso ao impresso no 

Brasil está mais democrático: cerca de 98% dos entrevistados apresentam impressos em 

suas casas; há variedade quanto a quantidade e tipo de material presentes nas residências, 

bem como existem diferenças de consumo do impresso entre as classes sociais. A pesquisa 

indica que, diferentemente do que se propaga, o brasileiro gosta de ler, quando pode, para 

se distrair; só não lê a cultura valorizada nas escolas. Os índices também apontam para 

uma relação direta entre escolaridade e gosto pela leitura. Os quadros 3 e 4, a seguir, 

registram que tipos de livros as pessoas possuem: 

 

QUADRO 3 – LEITURAS 

LIVROS PORCENTAGEM 

Dicionários        65% 
49

 

Livros didáticos       59% 

Livros infantis      58% 

Enciclopédias      35% 

Fonte:  Abreu (2003, P. 33-46)-adaptado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convém destacar que a relação do brasileiro com a leitura é algo muito recente, a 

inserção no mundo da escola em todas as gerações de uma família é raro, mas , 

atualmente, o Brasil tem conseguido garantir o acesso universal de todos os alunos entre 

7 e 11 anos no ensino fundamental (ROJO,2009:28). Sublinha-se, contudo, um alto 

número de evasão escolar, um dos principais problemas que o sistema brasileiro de 

ensino enfrenta.  

49
 34% dos analfabetos têm dicionários em casa.  

50
Classes A e B, têm renda mensal superior a R$4.800,00, o que equivale a 10,42% da população, ou 19,4 milhões de 

pessoas que concentram 44% da renda nacional. A Classe C, chamada também de classe média, recebe 

mensalmente de R$ 1.115,00 a R$ 4.800,00, estão nessa classe 91 milhões, 47% da população que detém 46% da 

renda nacional. Na Classe D, os pobres, estão 43 milhões de pessoas, 22% da população, que ganha entre R$ 

770,00 e R$ 1.115,00 e detém apenas 8% da renda da nação.E na Classe E, ou miseráveis, com renda de até R$ 

770,00 por mês encontram-se 29,9 milhões de brasileiros, 15% da população, condenados a repartir entre si apenas 

2% da renda nacional( Segundo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) 
51

Desses jovens, 20% preferem ler e escrever poesia. 

    

QUADRO 4 – LEITORES 

CLASSES 
50

 LIVROS 

C/D 

(concentrados no Norte e 

Centro Oeste) 

46%  

(Bíblia e livros Sagrados) 

A/D 

(e na população jovem
51

) 

 30%  

(Romances,  Literatura)  

Fonte:  Abreu (2003, P. 33-46-)adaptado 
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 Outro aspecto a se ressaltar diz respeito à presença de livros didáticos nas casas dos 

brasileiros, que não foi promovida da mesma forma que se deu com nosso exemplo de leitor 

europeu do século XVIII. Ranson comprou o manual de ortografia e leitura por vontade 

própria, já os leitores brasileiros, em sua maioria, têm esses livros em suas casas em virtude 

de programas governamentais para acesso ao livro escolar e aos textos literários. Abreu 

(2003) destaca que o livro mais lido no Brasil é a Bíblia, apontada na pesquisa entre outros 

livros religiosos, um dado que aproxima o tipo de leitura do Brasil contemporâneo ao 

realizado na Europa da Alta Idade Média.
 
 

Recuando no tempo sobre a história de leitura, cumpre, ainda, destacar o lugar do autor. 

Até o século XVII, o autor não tinha que ―atrair‖ seu público, pois este era restrito a uma 

classe social; produtor e consumidor eram da mesma classe social, existia um sistema de 

patronato. A partir do século XVIII, o público torna-se outro e maior, o autor já não mais 

―conhece‖ o seu público, o que faz com que tenha que se adequar a essa realidade. 

 Este período é também um momento-chave em que o autor se consolidou como 

proprietário primordial de sua obra, sistema de propriedade privada. O autor ―emancipa-

se‖ do mecenato e fica atrelado ao ―gosto popular‖. Mas  é claro que isso não ocorreu de 

uma hora para outra. Segundo Foucault, numa sociedade como a nossa, há certa 

quantidade de discursos providos da função autor (textos literários), enquanto outros 

discursos não a exigiram, pois estariam inseridos num sistema que lhes confiariam 

garantia, como acontece com os discursos científicos. A função autor não se constrói 

somente atribuindo um autor a um texto, mas está associada aos modos de circulação e de 

funcionamento dos discursos dentro de uma sociedade. Por essa perspectiva, explica-se 

por que a autoria passou a ser tão necessária no final do século XVIII e todo século XIX, 

as circunstâncias históricas e contextuais destes períodos exigiam estabelecer um sistema 

de propriedade
52

,
56

discurso vigente, o autor passou a ser responsabilizado por aquilo que 

escrevia, não era mais somente escriba ou copista de uma produção oral. À luz de 

Foucault, o que faz um indivíduo autor, é o fato de que através do seu nome, restringimos 

e caracterizamos os textos que lhes são atribuídos: ―(...) o texto traz sempre consigo um 

certo número de signos que reenviam para o autor (FOUCAULT,1992:54). 
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Vale destacar que ainda vivemos um período no qual cobra-se a responsabilidade pelo que se escreve, mesmo 

em ambientes virtuais, que podem aparentemente ―esconder‖ o autor de um texto. 
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 Voltando aos leitores, no final do século XVIII, notavam-se mudanças no 

comportamento dos leitores e dos que escreviam textos, o número de alfabetizados contribuía 

para o aumento dos impressos (periódicos) e propagação do livro, nasciam as livrarias, 

aumentava o número de bibliotecas. Segundo Darnton (1998), entre os burgueses liam-se 

muitos romances e jornais
53

,
57

leituras preferidas nos gabinetes de leitura (lesegesellschaften) 

que proliferavam na Alemanha do século XVIII. Na contramão dessas circunstâncias 

históricas, coloca-se o espaço escolar analisado. Neste, há apenas uma precária biblioteca, que 

guarda exemplares em péssimo estado e não existe nenhum movimento que anime o aluno a 

frequentar o espaço. 

No século XIX, o público leitor ocidental aumentou em função do crescimento do 

número de alfabetizados; as mulheres
5458

emergiram com o público leitor, consumidoras de 

livros de romance; as classes operárias engrossavam o público das bibliotecas, preferiam uma 

literatura de diversão, rejeitavam os manuais e as obras instrutivas; às crianças eram 

oferecidos escritos voltados para as preocupações pedagógicas da família, em geral, as 

crianças frequentavam a escola primária. 

A leitura nesse período teve como suporte o impresso; já no século XX e XXI, as 

práticas sociais de leitura aumentaram mais ainda quando ocorreu o crescimento da tecnologia 

digital e das redes de comunicação virtual através do computador
5559

 e, mais recentemente, 

através do celular. Estes aparelhos, PC e celulares, sobretudo, pelo uso de torpedos e acesso à 

internet, se configuram como novos suportes de leitura e escritura, além do já existente, livro 

impresso. Diante desse novo cenário, surge uma questão: qual é o futuro do livro? Talvez seja 

relevante lembrar que o cinema não acabou com teatro, que televisão não provocou a morte 

do cinema, do rádio, muito menos o rádio e a televisão provocaram o sumiço da imprensa 

escrita. 

Tendo sido percorrido um passeio pelos modos de leitura praticados no mundo 

ocidental ao longo do tempo, faz-se necessário refletir a leitura dentro da escola 

contemporânea (cenário de minha pesquisa).  
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Frisa-se, também, um diálogo entre esse dado e a informação de que a maior parte dos brasileiros hoje, 

conforme indica Abreu (2003), tem acesso à leitura de algum tipo de jornal e/ou revista. 
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A mulher leitora aparece retratada  plasticamente em tela, alguns exemplos estão  no início do capítulo. 
55

A imagens dos bebês (nota 45)  junto ao PC dialoga com essa informação. 
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3.1- A LEITURA NA SALA DE AULA 

 

No início de minha pesquisa, objetivava focar exclusivamente o uso da língua escrita 

durante as aulas de História das turmas em destaque. Acreditava que o tema leitura na sala de 

aula já tinha sido muito explorado, e o indício de que essa crença fazia sentido era o grande 

número de referências bibliográficas sobre o assunto. Além disso, a escrita, segundo David 

Olson (1997), constitui um tema de investigação recente, mesmo sendo tomada como 

instrumento importante para se ter acesso a um grupo privilegiado socialmente ou como meio 

de desenvolvimento da consciência, do raciocínio ou como forma de exercício de cidadania 

no mundo pós-moderno. No entanto, precisei repensar minha intenção inicial, pois os dados 

gerados durante a observação em sala de aula e, principalmente após entrevista com os 

alunos, levaram-me à tensão de dependência: leitura e escrita. 

 No Brasil, os estudos sobre a leitura ganharam fôlego na década de 1970 com o 

Programa Nacional de Inglês Instrumental nas Universidades. Os pesquisadores brasileiros 

contribuíram muito, por conta desse programa, para o desenvolvimento de uma metodologia 

de ensino de leitura. Nas palavras de Paiva (2000:28), confirma-se o já dito: ―(...) graças às 

várias publicações e aos diversos seminários e cursos de atualização de professores de inglês, 

ampliou-se a compreensão do processo de leitura, reconhecendo-se o papel do leitor na 

construção do sentido e a importância da leitura crítica‖. 

Antes desse projeto, a leitura no Brasil era vista apenas como reconhecimento da 

representação gráfica de sons, prevalecia nas aulas a atividade de leitura em voz alta,
5660

esta 

sempre seguida das clássicas perguntas sobre o texto. Essas perguntas tinham a função de 

reconstruir um sentido para o texto lido, só que tal ação era elaborada somente a partir da 

leitura do professor. Eu me pergunto: é possível atribuir um só sentido, uma só leitura para 

um texto lido por ou para uma turma inteira? 

Respondo com a reflexão de Goulemot (2001), que nos diz que leitura é sempre 

produção de sentidos. Parece-me um equívoco considerar que um texto (um enunciado) vá 

provocar a mesma atitude responsiva (Bakhtin, 2003), as mesmas ressonâncias (metáfora de 

Cecília Meireles) em todos em uma sala de aula. Ressalto que o leitor, na sua relação com o 
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 Esse ato de leitura coletiva em voz alta me faz lembrar a prática social da leitura na Grécia antiga, aqui já 

citada. Mas, infelizmente, não representa  o mesmo prazer.  
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texto, define-se por uma história, uma biblioteca que se constrói ―fora-do-texto‖ (Goulemot, 

2001). Esta biblioteca e as experiências vivenciadas no contexto sócio-histórico do leitor 

precisam ser chamadas para dialogar e atribuir sentido para a leitura de determinado texto. 

Portanto, cada discente com sua história, seu contexto, sua subjetividade, poderá atribuir seu 

sentido para um texto. Não quero com essa afirmação dizer que tudo é possível, que tudo é 

relativo diante de um texto, mas quero sim indicar que há o estabelecimento de um diálogo 

relacional entre o texto e seu leitor; e, quando se estabelece em sala de aula, esse diálogo 

pode e precisa, então, ser mediado por um leitor mais competente,
5761

experiente, o professor. 

Embora venha parecer uma atitude singular, vivencio que a prática de leitura de 

decodificação, monossêmica, monológica é, ainda hoje, tecida e solidificada nos espaços 

escolares. Geralmente, nas escolas, ocorre a universalização de uma maneira particular de ler. 

Um texto é lido sem referi-lo a nada além dele mesmo, é uma ―(...) leitura que podemos 

chamar de estrutural, a leitura interna que considera um texto nele mesmo e por ele mesmo, 

que o constitui como auto-suficiente e procura nele mesmo sua verdade, fazendo abstração de 

tudo o que está ao redor‖ (BOURDIEU,2001:233). 

 Segundo Bourdieu, a leitura é um produto das circunstâncias nas quais um leitor é 

produzido, e tomar consciência disso configura a oportunidade de, talvez, escapar dos efeitos 

dessas circunstâncias. Aqui vejo ecoar os pressupostos de Wittgenstein II, Bakhtin, 

Fairclough sobre linguagem e discurso (cf. capítulo 2). A essa luz, problematizo as 

circunstâncias de leitura tomadas em sala de aula: Será que existe a consciência de que, 

durante o ato de ler em sala, está sendo formado ou até mesmo produzido um leitor? Será que 

o aluno é exposto a uma prática não monossêmica de leitura? Infelizmente, nas instituições 

escolares, muito raramente é problematizado francamente, entre professores e a equipe 

pedagógica, os atos de leitura como instrumento de construção, de aprendizagem. Ora, se não 

há problematização, não há um despertar de consciência sobre os efeitos que a forma de ler 

nas salas de aula produz no leitor em construção. Portanto, torna-se tarefa urgente e árdua 

desestabilizar essas práticas de leitura centradas no professor e historicamente construídas no 

ambiente escolar. No capítulo 7, discutirei tais questões sobre leitura, a partir dos dados 

gerados nesta pesquisa.  

No campo do provável, parece-me poder deduzir que é praxe no universo escolar 

reduzir a leitura às práticas monossêmicas; o caráter dialógico e intertextual característico da 
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 Inscreve-se a alusão à categoria cunhada por Vygotsky, par mais competente. 
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leitura não é tomado como valor. Busquei confirmação ou não dessa intuição na análise de 

meus dados. Numa perspectiva polissêmica, ler seria ―(...) fazer emergir a biblioteca vivida, 

quer dizer, a memória de leituras anteriores e de dados culturais‖ (GOULEMOT, 2001:113). 

Tais leituras anteriores fazem surgir a comparação, elemento primeiro, que impulsiona a 

intertextualidade e fundamenta a leitura polissêmica, viva, dialógica; esse movimento 

dinâmico impulsiona a circulação de sentidos numa leitura, o que foi lido primeiramente de 

uma forma, toma outra interpretação. Goulemot ―esquematizou‖ bem do que se trava na 

leitura no trecho abaixo: 

O livro lido ganha seu sentido daquilo que foi lido antes dele, segundo um 

movimento redutor ao conhecido, à anterioridade. O sentido nasce, em grande 

parte, tanto desse exterior cultural quanto do próprio texto e é bastante certo que 

seja de sentidos já adquiridos que nasça o sentido a ser adquirido. De fato, a leitura 

é jogo de espelhos, avanço especular. Reencontramos ao ler. Todo o saber anterior 

— saber fixado, institucionalizado, saber móvel, vestígios e migalhas — trabalha o 

texto oferecido à decifração. Não há jamais compreensão autônoma, sentido 

constituído, imposto pelo livro em leitura‖ Goulemot (2001:144). 

 

 

Aceno, aqui, para um modelo de leitura que funcione numa escola que se queira 

crítica, um modelo que não entenda a leitura como um simples processo de decodificação 

pura da palavra escrita, mas que conceba que ―(...) a leitura do mundo precede sempre a 

leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele‖ (FREIRE, 

2002:11). Portanto, a compreensão – os sentidos do texto, quando tomados por uma leitura 

crítica –  requer a inserção das relações entre o texto e os contextos. Coloco essa palavra 

no plural, porque, quando penso em um texto sendo compartilhado em sala de aula, vejo 

várias vozes, várias experiências de vida, várias bibliotecas, vários contextos sócio-

históricos entrando em diálogo com o mesmo texto.  

Diante disto, pode-se dizer que toda leitura tem sua história, ou seja, ―(...) o 

conjunto de leituras feitas, dá compreensibilidade de cada leitor‖ (ORLANDI, 1998:43). 

Essa experiência leitora, também, alarga ou até restringe a compreensão de um dado 

leitor. No entanto, nesse enorme circuito de leituras que podem ser estabelecidas em sala 

de aula, muitas vezes a prática usual reduz-se a somente a leitura considerada ideal: a do 

professor. Talvez a leitura legitimada, a leitura que fixa um sentido considerado 

desejado com o prestigiado dentro da escola, da sociedade, i.e, dentro de um discurso  

hegemônico. Como já sublinhado na seção que explana sobre a ACD, as hegemonias são 
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tecidas pelas relações de poder que perpassam a sociedade e, na sala de aula, mesmo que 

não tenha plena consciência, o docente exerce e representa um braço das redes de poder 

que permeiam o meio social.   

Posso interpretar que a leitura é um processo dinâmico, resultado de várias 

interações: do leitor e seu contexto social, do autor e seu contexto. Está longe de ser 

apenas decifração e o leitor/aluno não deve ser tomado apenas como um instaurador de 

sentidos. No entanto, há diferentes abordagens acerca do processo de leitura, o Quadro 5, 

a seguir, insere o professor atuando sobre esses modelos, tomando por base os estudos de 

Nunes (1997), que mesclou os modelos de leitura com os três níveis de abordagem do 

texto proposto por Fairclough (2001), conforme já mencionado na seção 2.4: 

QUADRO 5 

MODELOS DE LEITURA,   

ASSOCIADOS AOS NÍVEIS PROPOSTOS POR FAIRCLOUGH
5862

 

MODELO TEXTO PAPEL DO PROFESSOR 

Modelo decodificação 

[―Nível da descrição‖] 

*É depositário de sentido eminente 

* Visão estruturalista da linguagem 

*Fonte de conhecimento 

*Promotor do sentido monológico 

Modelo  interativo 

[―Nível da interpretação‖] 

*Papel ativo do leitor no processo de 

leitura 

* Fornece pistas para a interpretação 

*Participação individual do aluno 

*Promotor da interação autor-texto-

leitor 

Modelo sociointerativo 

(sociointeracional) 

Como o leitor relaciona sua 

experiência para o texto lido? 

Como identifica o contexto 

de produção do texto? 

[―Nível da explanação‖] 

*Encontro dos fatores sócio-

históricos do leitor, do autor, dos 

participantes 

*Interação entre os conhecimentos 

linguísticos e sócio-históricos 

conhecimentos de mundo 

*Leitor (escritor) é um co-autor 

* Professor consultor 

*Autoridade sem autoritarismo 

*Promotor da investigação da 

pluralidade de sentidos e 

intersubjetividade 

 

Adaptado de Nunes, 2000 

 

No quadro acima, destaco, para pensar e eleger na sala de aula, o modelo que interpreta 

a leitura de acordo com as concepções do interacionismo social. Sob este paradigma o 

entendimento de um texto, dependendo do vigor da leitura até mesmo a discussão sobre a 

construção ou a hegemonia de um discurso, inclui a participação ativa tanto do leitor quanto 

do autor (emissor) e do professor. O texto, escrito ou oral, já não é a única unidade que deve 

ser interpretada; ecoando Fairclough, como fez Nunes (2000), registro três níveis possíveis de 
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abordagem do texto: descrição, interpretação e explanação.
5964

Vale lembrar que, para 

Norman Fairclough (1989, 2008), o texto é apenas uma parte (nível da descrição), um fio de 

toda uma rede de sentidos criados por um processo de interação verbal. 

Para formar o quadro acima, coloquei em diálogo duas produções teóricas, de Moita 

Lopes (1996) e Nunes (1997, 2000), para gerar inteligibilidade sobre as discussões a respeito 

dos processos de leituras. Tais produções acadêmicas deslocaram a visão de leitura como 

simples decodificação ou como apenas um processo psicolinguístico de atribuição de sentido, 

ampliaram a noção que coloca o texto como depositário de todo sentido e o leitor como 

apenas interpretante e produziram o pensamento que coloca a leitura como um processo de 

negociação entre o leitor e o texto.  

O impacto da produção dos pesquisadores acima citados sobre leitura me fez travar um 

diálogo entre o ato de ler e escrever, o que me fez refletir sobre a seguinte questão: Quando a 

leitura ajuda a escrita?  Respondi-me com a seguinte inferência: Nos níveis da explanação e 

da interpretação, o leitor se coloca no lugar do autor e/ou com ele dialoga; intuo, então, que, 

quando a leitura alcança o nível da explanação, da interação sociointerativa, o leitor-aluno-

produtor de textos mais instrumentalizado pode ―jogar‖
6065

e colaborar para construir 

significados múltiplos para o texto lido. Consequentemente, pode colocar-se na posição de 

autor de seu texto escrito, reflexos dos muitos diálogos travados durante a leitura. A resposta 

por mim tecida apresenta um argumento que promove um diálogo intenso entre o ato de ler e 

o ato de escrever e associa a ação de escrita à leitura crítica de mundo.  

Diante de todas essas questões acadêmicas, eu, a professora, pergunto: Quando posso 

dizer que meu aluno sabe ler? Saber decodificar os sinais que marcam um papel é saber ler? 

Só existe leitura quando há um processo ativo de interação? Sei que, jogando com as palavras, 

não há leitura, sem que antes exista decodificação, no entanto, somente o decodificar não 

garante a leitura de um texto. Para o desenvolvimento de autonomia, para um pleno exercício 

de cidadania num mundo onde cada vez mais as ―operações de leitura‖ se intensificam, o 

indivíduo, o aluno precisa saber mais que silabar as palavras e costurá-las numa frase, é cabal 

interpretar e construir sentido a partir do material lido. Gostaria de explorar mais esse tema, 
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Níveis discutidos no capítulo anterior, mas convém relembrar – nível da descrição: centra-se nos aspectos formais; 

nível da interpretação: acrescenta-se aos aspectos linguísticos processos sociocognitivos, elementos que o leitor traz 

consigo; nível da explanação: problematização das relações complexas que constituem o discurso (ideologias, poder). 
60

Lembremos dos jogos de linguagem de Wittgenstein II.  
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atualmente tão discutido, os níveis de leitura da alfabetização ao letramento; por isso, é 

razoável reservar uma seção para falar de alfabetização, de letramento. 

Antes, porém, uma coisa deve ser sublinhada nesta seção sobre a leitura na sala de aula. 

Eu, professora, penso a leitura como uma prática social, como elemento que figura nas salas 

de aula, que dissemina saberes e promove diálogos; sobretudo como elemento indissociável 

para construção de proficiência em escrita, ou seja, aceno para a ideia da proficiência de 

leitura como ferramenta para o desenvolvimento do leitor — produtor de textos.  Entendo que 

explorar os níveis de leitura, aqui discutidos, em sala de aula, coloca o aprendiz  com um 

contato mais próximo com o gênero no qual foi escrito um texto, o que colabora para o maior 

letramento do aprendiz. Diante de tal convicção, é importante refletir sobre letramento, 

alfabetismo, temas da próxima seção.   

3.2- LETRAMENTOS, ALFABETIZAÇÃO, ALFABETISMO 

 

―Letramento não é um gancho  

em que se pendura cada som enunciado 

não é treinamento repetitivo 

de uma habilidade 

nem martelo 

quebrando blocos de gramática‖ 

                                   Kate M. Chong
6166

 

 

 A necessidade de problematizar as práticas sociais de leitura e escrita e gerar 

inteligibilidade sobre uma atividade que iria além de escrever e ler um sistema escrito 

(processo de alfabetização) surgiu, tanto no Brasil quanto em países como a França, EUA, 

Portugal, na década de 1980. 

Nos países desenvolvidos, a discussão se colocou relevante, já que se verificou que a 

população ainda que fosse alfabetizada, não apresentava desempenho satisfatório nas práticas 

sociais, sobretudo, nas atividades profissionais, que exigiam uma determinada habilidade em 

leitura e escrita. Na França, a palavra letramento (illettisme) surge ―(...) para caracterizar 

jovens e adultos do chamado Quarto Mundo que revelam precário domínio das competências 

de leitura e de escrita, dificultando sua inserção no mundo social e no mundo do trabalho‖ 

(Soares, 2004). Nos Estados Unidos, os termos literacy e illiteracy  emergiram de avaliações 

que indicaram que os jovens graduados na high school não dominavam de modo satisfatório 
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  O que é letramento? In: Letramento: um tema em três gêneros (Soares, 2000:41). 



- 65 - 
 

práticas sociais e profissionais que envolviam a escrita. No Brasil, conforme aponta Soares 

(2004) ,
6267

a atitude de estudar essas competências se deu de maneira diferente, tem sua: 

(...) origem vinculada à aprendizagem inicial da escrita, desenvolvendo-se 

basicamente a partir de um questionamento do conceito de alfabetização. Assim, ao 

contrário do que ocorre em países do Primeiro Mundo, como exemplificado com 

França e Estados Unidos, em que a aprendizagem inicial da leitura e da escrita a 

alfabetização, para usar a palavra brasileira mantém sua especificidade no 

contexto das discussões sobre problemas de domínio de habilidades de uso da 

leitura e da escrita problemas de letramento, no Brasil os conceitos de 

alfabetização e letramento se mesclam, se superpõem, frequentemente se 

confundem. 

No Brasil, ao se discutir letramento, há sempre uma aproximação entre os dois 

conceitos: alfabetização e letramento.  É comum esses termos aparecem juntos nas discussões 

acadêmicas, esse movimento gera o enfraquecimento de um estudo mais específico sobre os 

dois fenômenos. 

Qual seria, então, a especificidade da alfabetização? Segundo, Soares (2000, 2004) 

alfabetização deve ser entendida como processo de aquisição e apropriação do sistema da 

escrita, alfabético e ortográfico. Rojo (2009), também, percebe alfabetização como ação de 

ensinar a ler e a escrever, que leva o aprendiz entender a mecânica da escrita e da leitura. O 

que envolve esse processo?  

A maior parte das pessoas se alfabetiza na escola, logo, podemos dizer, como Rojo 

(2009),  que a alfabetização seria uma típica prática de letramento escolar. Esse processo tem 

como foco conhecer o funcionamento da escrita alfabética. Para isso, é necessário perceber as 

relações complexas entre os sons da fala e as letras, o que envolve inserir na prática de 

alfabetização uma consciência fonológica para a linguagem. Entender as relações entre 

fonema e grafema nem sempre é fácil, é tarefa árdua para quem lida com o processo de 

alfabetizar, pois, muitas vezes, um mesmo som é grafado de diferentes maneiras, já que é 

resultado de uma convenção. Este sistema, o alfabético, é diferente do sistema dos desenhos, 

dos pictogramas, é mais abstrato, enquanto o segundo apresenta uma propriedade, uma 

natureza mais concreta.
6369

Talvez por envolver abstração, o sistema alfabético seja tão 

complexo e exija estudos específicos. 

É importante ressaltar o quanto é difícil e desafiador entender a lógica dessas 

convenções, isso não é só difícil para quem está estabelecendo um ―primeiro‖ contato mais 
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 Disponível em: www.scielo.br/scielo.php. Acesso em dezembro de 2009. 
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O assunto será mais explorado no capítulo sobre escrita.  

http://www.scielo.br/scielo.php.%20Acesso
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íntimo com a tecnologia escrita,
6470

aprendendo a ler e a escrever. Atualmente, estamos 

―sofrendo‖ para nos apropriarmos do novo acordo ortográfico, procurando entender a nova 

lógica para antigas grafias e, assim, naturalizarmos ou, em último caso, memorizarmos as 

novas convenções. A ação de alfabetizar é tão específica e emaranhada que é apontada como 

um fator explicativo, porém não o único, ―(...) mas talvez um dos mais relevantes do atual 

fracasso na aprendizagem e, portanto, também no ensino da língua escrita nas escolas 

brasileiras, fracasso hoje tão reiterado e amplamente denunciado‖ (SOARES, 2004).  

 Somente o aspecto acima apontado indica a complexidade e importância do processo 

de alfabetização. Aprender o código escrito, apropriar-se do sistema alfabético e ortográfico 

da língua, da codificação de fonemas e decodificação de grafemas, exige múltiplas 

metodologias, muito trabalho e pesquisa para esse campo. Destaca-se que muito já se 

produziu no campo da alfabetização. Há vários métodos para o ensino da língua escrita, 

alguns, que primam por um ensino mais explícito, apresentam diretamente o fonema e o 

associam a um grafema; outros adotam uma metodologia mais indireta, implícita 

(construtivismo).  

De qualquer maneira, mesmo representando processos diferentes, podendo até estar em 

campos de estudos e atuação distintos, alfabetização e letramento são conceitos que não 

podem ser dissociados  (Soares, 2000, 2004). Por outro lado, é necessário compreender que 

existe uma soma entre os dois processos, que a alfabetização é um dos elementos do ato de 

letrar-se. Isto porque, a alfabetização não se dá num vácuo social; a criança, ao ser exposta ao 

sistema de convenções, precisa ser colocada em atividades reais de uso de leitura e escrita, ou 

seja, em eventos sociais de leitura e escrita, de letramento. 

Quando posso, então, considerar um indivíduo alfabetizado? O que é um indivíduo 

letrado? Posso dizer que nem sempre uma pessoa alfabetizada é letrada. A pessoa letrada é 

aquela que não somente sabe ler e escrever, mas aquela que responde às demandas sociais que 

envolvem leitura e escrita. Por exemplo, os alunos observados nessa pesquisa são 

alfabetizados, mas enfrentam muita dificuldade para entender os enunciados de suas 

avaliações bimestrais. Isso indica o baixo nível de desenvoltura desse grupo diante da 

demanda social (escolar) pedida, sinaliza um baixo nível de letramento (escolar). Nas palavras 

de Soares (1998:72): 
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 Embora esta esteja tão intrínseca na sociedade contemporânea. 
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Letramento não é pura e simplesmente um conjunto de habilidades individuais; é o 

conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se 

envolvem em seu contexto social. 

Se letramento, conforme Soares, está ligado às práticas sociais de uso de leitura e 

escrita, podemos associar o termo a qualquer evento no qual esteja  incluído o par 

leitura↔escrita.  Portanto, o termo letramento não abrange só leitura e escrita realizadas 

no ambiente escolar, mas alcança também as tarefas cotidianas, como: saber usar o caixa 

eletrônico, ler um gráfico, uma tabela, ―ler‖ um quadro, tomar um ônibus,  conversar 

pela internet, ler uma receita, preencher um formulário, escrever um bilhete,  escrever 

uma dissertação, etc.  Logo, há, em diversas esferas de atividade,  eventos de letramento 

– os ―múltiplos letramentos‖, como classificam Rojo (2009), Street (2003) e Hamilton 

(2002).  

Antes de nos determos na esfera dos múltiplos letramentos, é importante trazer , mais 

uma vez, a discussão sobre o conceito alfabetismo, já que este, segundo Rojo (2009) 

disputa espaço com o conceito letramento(s). Soares (2003) nos diz que o conceito é 

complexo e social e historicamente
6571

definido. Cada vez mais a sociedade contemporânea 

torna-se mais grafocêntrica e o nível de analfabetismo é superado
66

;
72

com isso, cada vez 

mais se exige desenvoltura e competência nas capacidades de leitura e escrita. Então, já 

não basta conhecer o alfabeto e decodificar letras e sons (ser alfabetizado), é preciso estar 

consciente de que são estabelecidos níveis de alfabetismo nas práticas sociais que a 

sociedade apresenta e privilegia. 

 Estes níveis indicam a capacidade do indivíduo de ler, de acionar seu conhecimento de 

mundo e relacioná-lo ao lido, bem como, associar outros textos/discursos e, também, criticá-

los. Cabe, aqui, destacar que naquilo que toca a leitura, os conhecimentos produzidos nos 

estudos sobre modelos de leitura são pertinentes
6773

para gerar luz sobre o que é saber ler (o 

nível de alfabetismo) e o que envolve esse processo.  

O quadro a seguir procura sintetizar as capacidades envolvidas no conceito de 

alfabetismo, que levam ao letramento: 
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 Vale lembrar que era considerado alfabetizado no Brasil até a década de 40 do século passado, o indivíduo 

que sabia escrever seu nome (critérios usados no censo) (Soares, 2000:55). 
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 Mesmo que ainda não seja o ideal e desejado 
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 Aqui, leitura é vista como prática social. Mais sobre o assunto nas seções anteriores deste capítulo.
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QUADRO 7 -  ALFABETISMO E LETRAMENTO 

LER ESCREVER 

Decodificar Codificar (copiar) 

Reproduzir  Normatizar (ortografia, notações) 

Interpretar Comunicar 

Estabelecer relações Textualizar 

Situar o texto em seu 

contexto
6874

 

Situar o texto em seu contexto 

Criticar, replicar explanar Intertextualizar 

... ... 

Fonte: ROJO, 2009:45-(adaptado) 

 

 

O quadro 7 nos convoca a pensar se ao ler e escrever o aluno torna-se capaz de 

estabelecer relações, sair do nível do alfabetismo e entrar na esfera do letramento. Mas, isso o 

aprendiz não realiza sozinho, faz-se necessária a presença do professor como mediador no 

processo de desenvolvimento da leitura e da escritura do aprendiz. Cabe ao docente interferir 

no processo para que o aprendiz possa internalizar os novos conhecimentos, o que envolve 

atividades externas, uma troca entre aquele que é mais competente, o professor ou um aluno 

mais adiantado, e o aluno em fase de desenvolvimento. Tal intercâmbio permitirá que o 

aprendiz internalize e tome consciência do novo, na questão em foco, caminhe para 

proficiência em leitura e escrita. Este trajeto é um processo, como aponta Vygotsky (2007), 

que caminha do interpessoal até chegar ao intrapessoal, quando o novo conhecimento é 

apropriado pelo aprendiz. 

Ainda sobre habilidades de leitura, é pertinente sublinhar que, atualmente, no Brasil, há 

exames que indicam o nível de alfabetismo dos estudantes, como: SAEB (Sistema de 

Avaliação da Educação Básica), ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio) e PISA 

(Programa Internacional da Avaliação dos Estudantes).
6876

O INAF (Indicador de Alfabetismo 
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 Pisa é um programa internacional que avalia sistemas educacionais de 67 países, incluindo o Brasil. Examina o 

desempenho de estudantes na faixa-etária dos 15 anos, idade média do término da escolaridade básica obrigatória na 

maioria das nações. O indicador é desenvolvido e coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). Brasileiros obtiveram em 2006 médias que os colocam na 53ª posição em matemática (entre 57 

países) e na 48ª em leitura (entre 56) Fontes: http://educarparacrescer.abril.com.br/indicadores/pisa-299330.shtml; e 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u351481.shtml   acesso em :14/11/2010 

ALFABETISMO 

 

LETRAMENTO 

 

http://www.pisa.oecd.org/pages/0,2987,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html
http://educarparacrescer.abril.com.br/politica-publica/materias_295327.shtml
http://educarparacrescer.abril.com.br/indicadores/pisa-299330.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u351481.shtml
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Funcional)
6977

também é um mecanismo de avaliação do nível de alfabetismo da população 

brasileira, classificando-a em quatro níveis: analfabeto (não decodifica), rudimentar (localiza 

uma informação explícita em textos curtos e familiares), básico (lê e compreende textos de 

média extensão) e pleno (lê textos mais longos, analisando e relacionando suas partes, 

compara e avalia informações, distingue fato de opinião, realiza inferências e sínteses
70

).
78

 

Como podemos perceber, alfabetismo e letramento apresentam significados muito 

próximos; por isso, segundo Rojo (2009) foram tratados de forma quase sinônima no Brasil. 

No entanto, Rojo faz uma distinção, e eu compartilho dessa mesma visão: usa  o termo 

alfabetismo como um foco individual, ditado pelas capacidades e competências (cognitivas e 

linguísticas) escolares e acadêmicas, numa perspectiva psicológica, enquanto que letramento 

busca, nas palavras da autora: 

(...) recobrir os usos e práticas sociais de linguagem que envolvem a escrita de uma 

ou de outra maneira, sejam eles valorizados ou não, locais ou globais, recobrindo 

contextos sociais diversos (família, igreja, trabalho, mídias, escola etc.), numa 

perspectiva sociológica, antropológica e sociocultural (Rojo,2009:98). 

 

 Convém marcar que o letramento é observado por diferentes grupos de pesquisadores, 

cada um utilizando um enfoque específico, o que irá determinar variadas nomenclaturas. O 

esquema abaixo procura mapear algumas abordagens: 
 

Street (1993):    * Enfoque autônomo:  vê o letramento independente do contexto 

                          social; o contato escolar faria o indivíduo se  desenvolver    

                           (alfabetismo)                                                                                                                                              

 *Enfoque ideológico: práticas de letramento associadas às  

 estruturas culturais e de poder 

 

Soares (2000)   *letramento versão fraca:ligada ao enfoque autônomo;adaptação                       

 para as exigências sociais da  leitura/escrita  (alfabetismo funcional
 
) 

                                  *letramento versão forte: crítico, revolucionário, colaboraria para                                                                                                                    

                                   não  adaptação às exigências sociais,  lutaria contra as hegemonias                                                                                                                                                                                                                                 

                                  (enfoque ideológico). 
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 O INAF foi criado pelo Instituto Paulo Montenegro, organização sem fins lucrativos do Ibope, com o intuito de medir 

os níveis de alfabetismo funcional da população brasileira de 15 a 64 anos. Em entrevistas domiciliares, aplicam-se 

questionários e testes práticos. Avaliações de matemática e português, com foco em leitura e escrita, são intercaladas. A 

cada ano é aplicada uma prova. http://educarparacrescer.abril.com.br/indicadores/materias_295174.shtml 
70

 Informações de 26/05/2010 -  http://www.ipm.org.br/ipmb_pagina.php?mpg=4.02.00.00.00&ver=por 

http://www.ipm.org.br/ipmb_pagina.php?mpg=4.02.00.00.00&ver=por
http://www.ipm.org.br/
http://www.ibope.com.br/
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 Para que a versão forte (ou enfoque ideológico) do letramento seja implementada, 

convém estar consciente dos múltiplos letramentos valorizados ou não, locais ou globais. Faz-

se necessário, também, pluralizar o termo letramento, para indicar a complexidade do 

processo, que apresenta práticas sociais dominantes, como o letramento escolar, judiciário, 

acadêmico, burocrático, literário e letramentos desvalorizados como: os do cotidiano, os 

artísticos desvalorizados, como o cordel, o rap, o hip hop e as culturas locais e populares.  

Pensando, então, num ambiente escolar, perceberemos o quanto são variadas as 

experiências culturais, de letramentos que professores e alunos fazem circular por entre os 

muros das escolas. Afinal, esses personagens nascem em variados ambientes culturais, 

convivem, portanto, com uma cultura local, com letramentos locais e globais. Vale frisar que, 

com o último, os aprendizes convivem cada vez mais, se pensarmos o quanto as fronteiras 

espaciais e temporais estão diminuindo. No entanto, essa diversidade de letramentos locais 

que perpassam pelos ambientes escolares dificilmente é contemplada nas escolas; nestas, 

frequentemente, privilegiam-se os letramentos dominantes que a contemporaneidade valoriza. 

  Nas escolas, como acima indicado, é comum a prática de um letramento escolar 

voltado para práticas de leitura e escrita que abarcam alguns gêneros: anotações, 

resumos, resenhas, ensaios, dissertações, narrações, exercícios, questionários, 

instruções... Como entender a fala do aluno que diz: ―Eu entendi o que o texto disse, 

mas não sei expressar, falar...‖ Quem é professor regente sabe o quanto é comum 

escutar frases como esta. Às vezes, ao ouvir esse tipo de manifestação angustiada, 

percebo que o aluno entendeu com a alma, mas as letras, o gênero, o letramento que 

exijo dele, ele, ainda, não se apropriou.  

No campo do provável, e por experiência profissional, arrisco-me a sublinhar que 

quase não se observa, nas escolas, a língua circulando em outras esferas de 

comunicação:
7179

na internet, nos cordéis, no rap, nos muros da cidade, na TV... Muito 

menos se discutem os discursos que através da linguagem (língua) circulam por essas 

esferas e, consequentemente, como dialogam e ecoam entre si. No espaço escolar, 

circula, mesmo que não valorizada e incluída no currículo escolar, uma multiplicidade 

de práticas culturais, de eventos de letramentos e até de mídias. Como tornar presente e 

privilegiar essa multiplicidade nas salas de aula? Talvez, antes de se pensar em um 
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Embora os PCNs indiquem uma abordagem mais enunciativa da língua e não analítica. 
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currículo heterogêneo que abarque o multiculturalismo, fosse necessário trazer à 

consciência a noção de esfera de atividade e de gêneros (conceitos bakhtinianos, aqui já 

discutidos).  

 Instaurando um diálogo com Bakhtin, entende-se que no cotidiano atuamos em 

diversas esferas (doméstica, escolar, jornalística, religiosa, jurídica, etc) ; em cada uma 

dessas esferas, temos um modo específico de agir, atuar;  às vezes, somos produtores, 

outras somos receptores de discursos, utilizamos mídias diversas. Essas esferas de 

atividade influenciam umas às outras e em cada uma usamos enunciados que apresentam 

certa estabilidade (gêneros discursivos). Rojo (2009:110) nos deixa um diagrama que 

elucida as esferas de atividade e de circulação de discurso, bem como visualmente 

possibilita interpretar como as esferas penetram entre si. Consequentemente, pode-se 

inferir como é importante para reflexão sobre letramentos dominantes,
7280

perpetuados no 

espaço escolar, ter o conhecimento sobre como funcionam essas esferas de atividades e  

sobre os gêneros que por essas circulam: 

 

 

                      

                                                                                                                                         

                         Figura 1: Esfera de circulação de discursos
7381

 

Consciente desta malha e engrenagem discursiva, o ato de letramento(s) em sala deveria 

considerar as múltiplas vozes, a voz e interpretação íntima do discente que ainda não sabe 

sobre que gênero se manifestar ou que, ainda, manifesta-se em um gênero de pouco prestígio 

social. Faz-se necessário afastar-se da posição de um fazer docente baseado num sujeito 

universal e debruçar-se sobre a nova filosofia do sujeito, esta não mais voltada para o 

indivíduo, para o uno, mas para um indivíduo complexo em constante diálogo com o social.  

Por isso, compartilhando da mesma visão de Rojo (2009), creio que um dos papéis da 

escola no mundo contemporâneo é o de estabelecer a relação e a permeabilidade entre as 

culturas e entre os letramentos locais/globais que circulam na sociedade. Mas, para isso, é 

necessário incluir a diversidade nos currículos, discutir tensões como universalismo e 
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Por extensão, sobre discursos hegemônicos.  
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 Também presente em Rojo (2009:110) 

escolar artística 

jornalística 
publicitária cotidiana 

política 

científica 
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relativismo, homogeneidade e heterogeneidade presentes nos currículos e nas salas de aulas. 

No entanto, percebe-se dentro das escolas uma prática historicamente construída e introjetada. 

Infelizmente, a escola é tomada como:  

 

(...) uma instituição construída historicamente no contexto da modernidade, 

considerada como mediação privilegiada para desenvolver uma função social 

fundamental: transmitir cultura, oferecer às novas gerações o que de mais 

significativo culturalmente produziu a humanidade. (Moreira E Candau, 2003).
7483

 

 

Tenho consciência de que uma discussão profunda e rica em desdobramentos sobre o 

currículo, conhecimento, cultura e escola não cabe no escopo deste trabalho, muito menos as 

tensões entre o universalismo e o relativismo, homogeneidade e heterogeneidade. Por isso, 

creio ter chegado o momento de gerar inteligibilidade para uma questão que se coloca nesta 

dissertação: ressignificar perspectivas homogeneizantes que tocam as questões relativas à 

escrita e com outras lentes costurar mais sentidos para o termo e poder PINTAR o papel e 

ecoar como o poeta: ―Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas‖ (Andrade, Canção 

amiga [Novos poemas], 1973:154). 
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―Não, não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas. Mas 

voam faíscas e lascas como aços espelhados‖. 

(Lispector, Clarice 1998: 19). 
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 Imagem obtida no endereço www.infografiaembasededados.wordpress.com; no dia 23/09/2010. 
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Claude dessinant, Françoise et Paloma, Picasso/ Paris, musée Picasso.Imagem retirada do site: 

http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/ , no dia 31/03/2011. 

http://www.infografiaembasededados.wordpress.com/
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4 – PINTANDO O TECIDO: A ESCRITA  
 

―(...) todo mundo tem a sua cachaça‖ 

 (Andrade, Explicação [A Rosa do Povo], 1973: 27) 

 

 A minha ―cachaça‖ é a palavra Escrita. Nesse momento, não queria tomar a palavra, 

mas manter uma relação de tamanha intimidade que pudesse ser tomada por Ela — a palavra 

Escrita. Gostaria de ser envolvida por Ela, mesmo sabendo que não conseguirei dar uma 

natureza poética para Seu uso, falta-me a competência. Mas, é minha escolha encher o dedo 

de cor, escolher um caminho e deixar um traço que responda o meu desejo, consciente dos 

limites impostos, de sentir o cheiro das palavras Escritas e problematizá-las. 

Cumpre explicar o porquê do uso da maiúscula no vocábulo Escrita. Assim o fiz, pois, 

em deferência ao ato de escrever. Quem senão ela, a letra maiúscula, para dar destaque ao 

primeiro objeto de pesquisa desta dissertação, a Escrita? Tomo, então, a palavra Escrita, ainda 

mais ―cheia de relevo‖ para pintar o tecido desta dissertação.
7788

 

É difícil encontrar um caminho para começar a dissertar sobre essa característica tão 

importante das sociedades modernas, a ubiquidade da Escrita. Olson (1997) nos diz que quase 

nenhum evento, desde uma declaração de guerra a um convite de aniversário, prescinde de um 

documento escrito ou, fazendo alusão à epígrafe principal que inicia este trabalho, de um 

papel  ―cheio de cor‖. Contratos, sepulturas, pichações, mercadorias, anúncios, nomes de ruas 

— tudo tem o traço de uma inscrição, da palavra Escrita. Para marcar a valoração da Escrita 

em nossa sociedade, Olson também ecoa, ironicamente, os textos bíblicos, e diz que até o 

nosso lugar no céu ou no inferno está escrito no Livro da Vida.
7889

  

Nossa espécie, como já dito por Vygotsky (2007), é constituída por seres da linguagem, 

temos uma habilidade específica para produzir textos falados e culturalmente torná-los 

Escrita. Essa capacidade é uma das características humanas mais valorizadas socialmente; é 

necessário nas sociedades atuais o domínio da leitura e da Escrita. Nos dias correntes, produz-

se uma quantidade de escritos bem maior do que na metade do século passado. A atividade 
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Só grafarei o termo Escrita com maiúscula nesta seção, isso para  não gerar más interpretações  nos capítulos 

seguintes, já que operarei com o par escrita↔escrita. 
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 O "Livro da Vida" é um termo mencionado várias vezes na Bíblia (ver Filipenses 4:3; Apocalipse 3:5; 13:8; 

17:8; 20:12,15; 21:27). 
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prática da Escrita é essencial para o desenvolvimento de diversos setores sociais, como 

funções burocráticas, informativas e produtivas. 

 Para o desenvolvimento dessas habilidades tão importantes na sociedade 

contemporânea, a escola tem como função primária ―(...) ensinar os ‗conhecimentos 

fundamentais‘— ler, escrever e calcular — e todos os três requerem competência em um 

sistema de notação‖ (OLSON, 1997:17).  Essa preocupação com a aquisição da Escrita, 

mesmo que genérica, faz parte de vários programas de governo nos países de cultura 

ocidental; o processo de alfabetização, aqui já problematizado no capítulo 3, não é mais 

restrito a uma classe social, mas é desejo que ocorra de igual maneira na educação pública.  

As democracias ocidentais acreditam que erradicando o analfabetismo poderão resolver 

problemas sociais como a pobreza e o desemprego; por isso, atribuem às escolas a tarefa de 

elevarem os padrões de alfabetização dos aprendizes. As várias provas de verificação do nível 

escolar dos alunos do Brasil (Saeb, Prova Brasil, Enem) muitas vezes evidenciam números, 

mas não os qualificam, não geram uma discussão sobre os porquês da realidade do sistema de 

educação pública, muito menos traçam estratégias de atuação. Estas, a meu ver, deveriam ser 

elaboradas por todos os envolvidos no processo: professores, alunos, escolas, secretarias, 

pesquisadores... 

É inegável que nos últimos anos foram feitos alguns esforços para repensar o par 

leitura↔língua. Não se acredita mais que ―(...) salvação do ensino de língua se encontra no 

respeito à diversidade de seus usos e no refinamento dos métodos de análise de sua estrutura‖ 

(AZEREDO, 2007:34); logo, sabe-se que a compreensão da estrutura da língua não assegura a 

ampliação nem o aperfeiçoamento das habilidades de leitura nem de expressão do aprendiz. 

Por tal razão, têm sido convocados, pelo governo, especialistas para debater o problema e 

produzir documentos destinados à requalificação dos professores; acadêmicos realizam 

congressos e divulgam produção sobre os temas: língua, leitura, Escrita.  

Os benefícios para sala de aula, entretanto, são poucos, não pela qualidade dos 

trabalhos, mas, sobretudo, pela deficiência das políticas de disseminação do novo. O material 

teórico produzido não chega à maioria dos professores, principalmente aos que atuam em 

áreas carentes ou aos que ministram disciplinas não relacionadas diretamente ao ensino de 

língua, portuguesa ou estrangeira. Outra crítica: poucas vezes os professores regentes são 

chamados para discussão, os professores não são engajados nas propostas, ―(...) 

originalmente, as autoridades acreditam que a atualização é necessária, mas não se importam 
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em obter um diagnóstico da viabilidade dos projetos ou das experiências em curso nas 

escolas‖ (AZEREDO, 2007:35). 

 Pensando no que as atitudes políticas contribuem para os processos de leitura e 

expressão Escrita, aceno para ideia apontada por Petrucci (2002).  Segundo este, nos 

países onde a leitura ainda não é uma prática consolidada, o processo de alfabetização 

apresenta um lento crescimento. O autor também indica que o analfabetismo se difundiu 

na África, em países da América Latina, como Peru, Bolívia, Equador, e, sobretudo, nos 

países muçulmanos da Ásia. A permanência do analfabetismo nesses países está 

relacionada à baixa renda, às questões políticas e ideológicas. Por outro lado, a evolução 

política em alguns países da América Latina, África e Ásia produziu um impacto positivo 

no sistema educacional. Campanhas de alfabetização em massa, por exemplo, provocaram 

o aumento do número de alfabetizados, mas os resultados apontam para uma realidade: 

houve difusão da capacidade de ler, mas não da capacidade de escrever . Essa 

constatação me faz refletir sobre o sistema educacional brasileiro, a partir da observação 

do grupo que foi foco deste trabalho, que apresenta grande dificuldade em produzir 

escritos, em interpretar e em associar o que ―decodificam‖, assim como em ―codificar‖ ou 

redigir textos. Chega-me uma pergunta: De onde vem a importância da Escrita?  

A escrita é uma coisa estranha. Pareceria que seu surgimento não pode deixar de 

provocar mudanças profundas nas condições de vida da nossa raça, e que essas 

transformações teriam de ser, acima de tudo, de caráter intelectual (...). Contudo, 

nada do que sabemos sobre a Escrita, sobre o seu papel na evolução, pode ser dito 

para justificar essa concepção (Lévi-Strauss, 1961:291). 

 

Numa sociedade letrada, a Escrita assume uma função de imensa importância, 

além de ser a guardiã documental da tradição de um grupo, registro de ideias, 

sentimentos, é a instância instauradora de diálogos nas várias dimensões espaciais e 

temporais (Brandão, 2001:288). Antes de iniciar um breve percurso pela história da 

Escrita, creio ser válido apontar e dialogar com algumas crenças, construídas no passado 

e ecoadas, a respeito do domínio da Escrita na sociedade. Tal recuo, aqui, justifica-se 

como estratégia de desmistificação do papel da Escrita. Olson aponta seis crenças acerca 

desse domínio, apresentadas no quadro 8
7990

a seguir: 
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 As crenças em forma de quadro também estão presentes em  Leta (2005), tal modelo ajudou na confecção 

deste aqui exposto. 
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QUADRO 8 – ASSERÇÕES SOBRE A ESCRITA 

ASSERÇÃO/CONTEXTO COMENTÁRIO/CONTROVÉRSIA 

Escrever é transcrever a fala 

O oral passando para o escrito, transcrição 

(Desde Aristóteles, Saussure e Bloomfield) 

 

A Escrita não é simples transcrição da fala. O sistema  não capta 

o ―como foi dito e com que intenção‖. Aprender a ler significa 

chegar a ouvir e pensar sobre a fala de uma nova forma. 

  

Superioridade da Escrita com relação à 

fala ou o poder da Escrita 

A fala= propriedade do povo  

A Escrita=instrumento de poder e precisão 

Linguagem oral é instrumento fundamental da mente. A Escrita, 

embora importante, é secundária. 

 A superioridade tecnológica do sistema 

de Escrita alfabético 

A invenção alfabética pelos gregos é tida 

como pontos altos da evolução cultural e 

distinção das culturas alfabéticas das não 

alfabéticas. 

 

Na década de 80, argumentou-se sobre a tal superioridade da 

Escrita alfabética e apontou-se que a limitação do alfabeto não 

conseguiria representar língua monossilábica como chinês ; 

destacou-se também o nível de proficiência Escrita das culturas 

não alfabéticas,em especial o japonês. 

 A Escrita é órgão do progresso social 

Acredita-se que a difusão da leitura e da 

Escrita, sobretudo nas democracias 

ocidentais, proporcionou o 

desenvolvimento industrial e o 

crescimento econômico.  

Pensadores como Lévi-Strauss têm indicado que o aprendizado 

da Escrita não é caminho só para libertação como também para 

escravização.
8091

 

Escrita como instrumento do 

desenvolvimento cultural científico 

A Escrita e a alfabetização são 

responsáveis pelo surgimento das 

modalidades do pensamento modernas: 

filosofia, ciência, justiça e medicina. Ao 

mesmo tempo, a Escrita é considerada 

inimiga da superstição, do mito e da 

magia. 

Estudiosos, nas últimas décadas, nos conscientizam da 

sofisticação das culturas orais; muito da glória que foi a Grécia 

se desenvolveu  na cultura oral, a Escrita teve mais participação 

na sua preservação do que na sua invenção. 

Escrita como instrumento de 

desenvolvimento cognitivo 

 Acredita-se que a alfabetização abre 

caminho para o conhecimento. O 

conhecimento da Escrita dá ao pensamento 

o grau de abstração que não existe no 

discurso oral e nas culturas orais. 

O conhecimento pode ser transmitido de várias maneiras: pela 

fala, Escrita, gráficos, diagramas, gravações de som e vídeos. 

Fonte: Olson (1997)-adaptado. 
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 Lembremos nossos inúmeros analfabetos, analfabetos funcionais e a angústia dos aprendizes sujeitos desta pesquisa.  
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Como se pode perceber, tudo que se afirma sobre a Escrita é problemático. No entanto, 

não se pode ignorar a Escrita e suas implicações no mundo atual. Creio que toda essa 

discussão gerada a partir dos prós e contras, das vantagens e desvantagens sobre a aquisição 

da Escrita pelo homem seja interessante, mas prefiro lançar um olhar para a Escrita como 

instrumento de diálogo entre os homens, como instrumento capaz de inserir o aprendiz numa 

prática social de alcance político. Pois compreendo que, quando o aluno é instrumentalizado 

pelo par leitura↔Escrita, a ele é permitida uma atividade constitutiva de sujeitos com a 

capacidade de inteligir o mundo e nele atuar.  

Esta pesquisa não tem como foco principal e problematizador discorrer sobre a história 

da Escrita, embora este seja o tema da próxima seção, mas sobre a aventura humana no 

estabelecimento da Escrita como forma de fixação da linguagem articulada. O que move o 

desejo reflexivo deste trabalho é colocar em discussão as dificuldades que os discentes têm 

quando são desafiados a colocar no papel suas reflexões e seus pensamentos. Anseio gerar 

inteligibilidade para interação professor↔aluno↔conteúdo mediada pela Escrita; entender 

como o ato de escrever, no contexto em foco, se construiu.  E esses anseios provocam mais 

um questionamento, a ser abordado no capítulo 7: Será que o aluno usou a língua Escrita 

como forma apenas de descrever, de copiar ou como mecanismo de revelar e construir 

compreensão? 

É foco, neste trabalho, a Escrita como fato social, como correlata da leitura, como base 

de nossa civilização. Petrucci (in Cavallo e Chartier, 2002) nos alerta para o fato da leitura ter 

um porvir assegurado enquanto a Escrita permanecer em nossa sociedade como atividade 

comunicativa fundamental. Os escritos são necessariamente destinados à leitura; por isso, 

Petrucci (2002) indica que, enquanto houver quem escreva, haverá um homem leitor. Posso, 

então, inferir que nos dias atuais são cada vez maiores os atos operacionais de leitura, pois o 

cenário de atuação e interação social está construído e perpassado pelo texto escrito. A 

capacidade de usar a leitura e a Escrita em práticas sociais, como o exercício de ler uma 

embalagem, uma receituário médico, bula de remédio, um enunciado de prova, um texto 

didático, estabelecerá a desenvoltura do aluno em ler e escrever, indicará seu nível de 

letramento e de alfabetização e, consequentemente, de inserção social.
8192

Como já 

mencionado anteriormente, estarei operando sempre com o par Escrita ↔ leitura. Abro 

espaço, agora, para uma seção que traz um pouco da história da Escrita.  
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 Essas questões já foram discutidas na seção sobre Letramento. 
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4.1- UM POUCO DE HISTÓRIA DA ESCRITA: A ESCRITA E A CIVILIZAÇÃO 
 

―Se houve um tempo em que era comum a existência de 

comunidades ágrafas, se houve um tempo em que a Escrita era 

de difícil acesso ou uma atividade destinada a alguns poucos 

privilegiados, na atualidade, a Escrita faz parte da nossa vida 

(...)‖ (Koch, Ingedore e Elias, Vanda, 2010:31). 

 

 Podemos datar as primeiras Escritas da época das cavernas; nestas, os nômades 

deixavam grafados nas paredes os pictogramas, desenhos que representavam concretamente 

animais, ações, perigos existentes nas práticas daquele tempo. Podemos dizer que já havia 

necessidade de um meio de expressão permanente. Segundo Rojo (2009), esses pictogramas 

eram produzidos de acordo com as características dos objetos desenhados, como nas 

ilustrações
8293

abaixo:  

                                                                                                

ave+ ovo= fertilidade ou começo de algo                                                                           Uma cabra 

Os pictogramas constituem a primeira grande invenção do homem no domínio da 

Escrita. Mas, para que haja Escrita, é necessário inicialmente um conjunto de sinais que 

possua um sentido estabelecido previamente por uma comunidade social e que por este grupo 

seja utilizado. A aquisição desse material simbólico se faz por uma série de desenvolvimento 

e num lento caminhar das sociedades. 

A natureza desta produção não me permite percorrer toda amplitude da história da 

Escrita, já que esta tem um campo imenso e variado de pesquisa, mas vale distinguir dois 

grandes sistemas: não-alfabéticos e alfabéticos. Esquematicamente, podemos dividir esses 

sistemas em três partes: 1ª- os sistemas ideográficos: pictogramas (cada signo representa um 

objeto) e ideogramas (cada signo representa uma ideia); 2ª- sistemas silábicos (cada sinal 

representa um som); 3ª-sistemas alfabéticos (cada sinal representa um som decomposto). Mas 

como surgiram esses sistemas? 
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  Imagens retiradas de Aventura da escrita, HTTP:// classes.bnf.fr/dossiecr/, acesso em 30/07/2010. 
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Segundo Rojo (2009:61), com o desenvolvimento do comércio, foi preciso simplificar 

os pictogramas, pois já não dava para representar com um signo cada mercadoria (objeto); os 

desenhos simplificaram-se e começaram a ser utilizados para registrar as trocas comerciais. 

Nesse movimento, mesmo representando ainda o objeto estilizado, os ideogramas foram 

perdendo sua relação de representação icônica e tornando-se mais convencionais.  

Uma enorme contribuição ao sistema de representação foi dada pelos sumérios,
8394

que, 

por volta de 4000 a.C.,  criaram a Escrita cuneiforme. Usavam placas de argila barro, onde 

marcavam com cunhas
8495

essa Escrita. Os pictogramas se estilizaram em ideogramas na 

Escrita dos sumérios. A Escrita cuneiforme foi se aperfeiçoando, tornando-se signos-sons, 

quase transcreveu a língua dos sumérios, depois se adaptou a outras línguas estrangeiras. A 

transformação do signo-imagem para o signo-som (silabário) e a utilização da cunha 

simplificaram o processo de Escrita. Esta deixa de ser um simples processo de registro de 

memória e passa ―(...) para funções mais ambiciosas, como o registro de contratos, de 

documentos (econômicos, administrativos, religiosos) e mesmo textos literários e poéticos, 

como a Epopeia de Gilgamesh
85

‖
96

(ROJO, 2009:62). 

Caminhando no tempo, chegamos à contribuição dos fenícios; comerciantes, 

navegadores e marinheiros desse povo, por volta de 1000 a.C., espalharam seu alfabeto 

composto por 22 letras, representando só as consoantes. Esse alfabeto deu origem aos 

alfabetos grego, latino, aramaico, árabe e indiano. 

O fato de o homem levar milênios para inventar a relação entre a grafia e um som me 

fez pensar em como é complexa a construção dessas convenções. Como exigir, então, de um 

infante em desenvolvimento intimidade e habilidade com esse recurso de comunicação criado 

pelo homem através dos tempos? É comum ouvir que um aluno não sabe escrever, mas esse 

tipo de comentário, muitas vezes, é apenas pautado nos erros ortográficos. É preciso 

estabelecer que o processo de ortografização apresenta relações complexas, é um 

procedimento lento, difícil, é tarefa de todo o ensino fundamental e se estende por toda a vida. 

Para percebermos tal complexidade, basta lembrar, como aqui já foi dito, como estamos 

―sofrendo‖ com a nova reforma ortográfica. 
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 Os sumérios desenvolveram sua civilização na região sul da Mesopotâmia, entre os rios Eufrates e Tigre (área 

integrante do Crescente Fértil). Habitaram esta região, conhecida como Suméria, entre os anos 4000 e 1950 a.C. 
84

Instrumento triangular de bambu que permitia deixar marcas triangulares nas placas de barro, poupava 

tempo, não havia necessidade de desenhar (Rojo, 2009:62). 
85

É um antigo poema épico da Mesopotâmia, acredita-se que sua origem seja de diversas lendas e poemas 

sumérios sobre o mitológico deus-heroi Gilgamesh. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia_%C3%A9pica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesopot%C3%A2mia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lenda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sum%C3%A9rios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Divindade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Heroi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gilgamesh
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 Ao longo da história, a Escrita se tornou um produto sócio-histórico-cultural, teve 

diversos suportes
8697

 e exigiu diversas formas de leitura; consequentemente, surgiram estudos 

a seu respeito com diferentes perspectivas e finalidades. Acreditando que a Escrita deve ser 

foco no processo de formação do aprendiz não só nos primeiros anos de alfabetização, mas ao 

longo de sua trajetória escolar, pesquisei em periódicos e livros, artigos que pudessem me 

amparar nesta pesquisa. Encontrei vasta produção referente ao processo de aquisição da 

Escrita e alfabetização e pude perceber, como aponta Koch e Elias (2010), que a Escrita é 

concebida à luz de algumas relações: Escrita com foco na língua, Escrita com foco no escritor, 

Escrita com foco na interação. Convém, então, fazermos algumas reflexões sobre essas 

perspectivas na interface com a sala de aula. 

4.2- A LÍNGUA ESCRITA EM SALA DE AULA 

  

―Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), ao 

longo de oito anos do ensino fundamental, espera-se que os 

alunos adquiram progressivamente uma competência em 

relação à linguagem que lhes possibilite resolver problemas da 

vida cotidiana, ter acesso aos bens culturais e alcançar a 

participação plena no mundo letrado. Seria ingênuo acreditar 

que objetivos tão ambiciosos possam ser alcançados tão-

somente graças à atuação dos professores de língua 

portuguesa[...]‖(Azeredo, 2007:35). 

Nossa cultura escolar pouco tem feito para enfrentar o desafio do ensino da Escrita. 

Circula a crença de que escrever é dominar com desenvoltura as regras gramaticais da língua 

e ter um bom vocabulário. Diante de tal concepção, caberia somente ao professor de língua 

desenvolver uma pedagogia para abarcar o ensino da língua Escrita. Essa noção quanto ao uso 

e prática da língua Escrita e a consciência que nossos aprendizes apresentam um nível de 

escritura aquém do desejável fizeram com que a pedagogia tradicional criasse o tristemente 

afamado gênero redação escolar. 

Ainda hoje, muitas instituições educacionais esperam  do professor de L1
8798

a prática de 

―(...) um técnico competente no uso de modelos, técnicas, conhecedor da teorias 

linguísticas...‖ (CELANI, 1996:13). Tal expectativa evidencia-se pela prática  comum nas 

escolas da divisão do ensino da  L1  em duas ―disciplinas‖: Português e Redação, em geral 

com docentes diferentes, que estabelecem e guardam fronteiras. Não muito raro, o discente 
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  Argila, pedra, pergaminho, papiro, folhas, cascas de variadas espécies vegetais, papel e os suportes digitais; 

na história do livro: Manuscritos, códex, livros impressos (revolução de Gutenberg), computadores. 
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 Língua materna 



- 82 - 
 

entende a sua Língua Materna,  ao ser escolarizada, dividida entre Gramática, Interpretação e 

técnicas de Redação. A característica desta última consiste, na maioria das vezes, em dar um 

tema, pouco ou totalmente descontextualizado, e esperar pelo preenchimento de muitas linhas. 

Esse exercício, esse texto, que quase sempre é só lido pelo professor de língua, quando 

devolvido ao aluno, parece mais um mar vermelho, com correção centrada em erros de grafia 

e em deslize da norma gramatical.  

Quero acreditar que as seções de escritura desenvolvidas pelos meus pares não sejam 

como as que eu, aluna, passei. As produções que meus professores de língua estabeleciam 

eram apenas uma forma de castigar a turma indisciplinada, com o vago e paralisador tema 

livre!!!! Como eu ficava atada por essa liberdade. Acho que minha inconformidade ao 

tratamento dado à língua Escrita nasceu durante esses castigos. 

A prática de estratificação escolar sobre o estudo da linguagem codifica o 

conhecimento, o seleciona, o divide em partes. Isso ocorre com a justificativa e intenção 

de  tornar o aprendiz ―letrado‖.  Ou seja,  a princípio, esta prática de divisão disciplinar 

da L1 foi pensada para desenvolver as práticas sociais de leitura e Escrita do aprendiz. 

No entanto, tal divisão gera ―(...) um sistema de conhecimento descontextualizado, 

validado, através do desempenho em testes‖ (COOK-GUMPERZ, 1986 apud SOARES, 

2000:85).  

A divisão disciplinar da L1 promoveu uma prática, na qual as regras gramaticais 

eram propostas a partir de baterias de exercícios ―(...) sobre o uso da pontuação, 

concordância, regência, colocação pronominal, dentre outros tópicos, esperando que o 

aluno exercitasse em frases as regras gramaticais e depois transferisse esse conhecimento 

para produção textual‖ (KOCH e ELIAS, 2010:33). Como essas autoras sublinham, 

desvios das regras não eram, questiono se ainda não são, vistos com bons olhos.  

Transgressões gramaticais, infiro, só são toleradas para os que  ―sabem e dominam‖ as 

regras:  os autores, os intelectuais consagrados. Por esse olhar a respeito do uso da língua 

Escrita, estando presentes num texto de um aprendiz, as variações linguísticas dos versos 

de Oswald de Andrade em Pronominais (a seguir) não seriam tomadas como amostra da 

diversidade do uso da língua por um grupo social, muito menos seria problematizada tal 

possibilidade de realização linguística, mas o papel com o texto do estudante seria 

devolvido marcado pelo vermelho do erro. 
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Pronominais 

Dê-me um cigarro 

Diz a gramática 

Do professor e do aluno 

E do mulato sabido 

Mas o bom negro e o bom branco 

Da Nação Brasileira 

Dizem todos os dias 

 Deixa disso camarada 

Me dá um cigarro
8899

 

 

Atrelada a essa perspectiva de uso da Escrita está uma concepção de linguagem como 

um sistema pronto; de acordo com a epistemologia clássica, i.e., positivista, cabe ao escritor 

apenas utilizar esse sistema de regras acabadas, conforme capítulo 2. Imbricada a essa 

concepção repousa a ideia de que a verdade de um enunciado estaria na sua correspondência 

com o estado real das coisas existentes; subjacente a esse paradigma está o pensamento da 

existência de usuário, sujeito, da língua que ―(...) separa, elimina o contraditório, classifica, 

nomeia detentor de certezas, marcado pela preocupação da transparência e da unidade‖ 

(BRANDÃO, 2001:284). 

Operando sob essa concepção o texto, a Escrita com foco na língua, seria simplesmente 

um produto de codificação criado pelo escritor para ser decodificado pelo seu leitor.  Para 

compreensão, bastaria ambos conhecerem o mesmo código linguístico, suas regras e 

vocabulário (língua). Seria simples assim! O código, a língua, daria ao texto a transparência, a 

unidade, e o sujeito, de acordo com a filosofia positivista uno, estável, capaz de conhecer-se, 

garantiria a transparência, a unidade e a verdade dos enunciados dos textos escritos. 

Estaríamos, então, considerando o sujeito como cognitivo, pois seria capaz de operar com os 

códigos, mas como um ser a-político, a-histórico, diferente de como o veem Vygotsky, 

Bakhtin, Wittgenstein, Fairclough
89

.
100

Porém, a historicidade desse conceito nos apresenta 

uma redefinição do sujeito social, interpretado como heterogêneo, fragmentado, construído, 

mutável e visto como um ser sócio-histórico. Trabalhando com a Escrita com foco somente na 

língua, poderíamos dizer que Oswald de Andrade, em Pronominais, fez um uso errado da 

língua, ou, como costumo ouvir pelos corredores, que ―esse aluno não sabe escrever‖. Essas 

falas me fizeram questionar: É papel somente do professor de L1 trabalhar com a língua 
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 Andrade, Oswald de. Obras completas.5.ed.Rio de Janeiro,Civilização Brasileira,1971. 
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 Teóricos que embasam a visão de linguagem discutidos no capítulo 2 e no capítulo 5. 
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Escrita? Ou é uma tarefa escolar como um todo? Como e quem a trabalha no contexto 

escolar? 

Para trazer luz para questão é pertinente relembrar que na epistemologia moderna a 

concepção de língua, conforme apontado no capítulo 2, sofreu mudanças, a linguagem passou 

a ser entendida como espaço para constituição da subjetividade, através da linguagem o 

homem abre espaço para construção de relações intersubjetivas, para o reconhecimento 

recíproco das consciências.
90101

  Por esse novo olhar, não cabe mais entender o texto, a língua 

Escrita, como produto lógico do pensamento (representação mental) do escritor. A Escrita, 

sob esta perspectiva, ―(...) é entendida como uma atividade por meio da qual aquele que 

escreve expressa seu pensamento, suas intenções, sem levar em conta as experiências e os 

conhecimentos do leitor ou a interação que envolve esse processo‖ (KOCH e ELIAS, 

2010:33). 

Convém indagar: Será que os professores regentes observados têm a consciência de que 

num texto escrito perpassam as implicitudes do aprendiz? Será que os docentes de diferentes 

disciplinas fazem parte de um grupo que acredita no uso do código escrito baseado no 

princípio da transparência? Isto é ―(...) tudo está dito no dito (...) o que está escrito é o que 

deve ser entendido em uma visão situada não além nem aquém da linearidade, mas centrada 

na linearidade‖ (KOCH e ELIAS, 2010:33). Como os discentes em foco veem o uso da 

Escrita? Para que usam? Como é seu uso? Será que o aprendiz consegue utilizar a língua 

Escrita com a objetividade dele cobrada? Adianto, e os dados presentes no capítulo 7 indicam, 

que os estudantes personagens deste trabalho sofrem diante da folha em branco. 

Outra concepção que deve perpassar os estudos sobre a Escrita na sala de aula ou no 

contexto escolar é a visão desta como um processo de interação entre aquele que escreve e 

aquele que lê. Por essa perspectiva interacional (dialógica) da língua, leitor e autor são vistos 

como ―(...) atores/construtores sociais, sujeitos ativos que — dialogicamente se constroem e 

são construídos no texto‖ (KOCH e ELIAS, 2010:34). As autoras, citando Beaugrande 

(1997), dizem que nos textos produzidos há aspectos linguísticos, cognitivos, sociais e 

interacionais. Logo, num texto, há uma imensa rede de implícitos. Pensar na Escrita como um 

evento de interação é colocar o futuro produtor de um texto com a responsabilidade de pensar 

o que escrever, i.e, ativar seu conhecimento, e adicionar a esse encargo a atividade de pensar 
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 Essa questão faz referência ao conceito da dialogicidade, principio geral da linguagem, cunhado por Bakhtin, 

presente aqui na seção Conceitos chaves de Bakhtin. 
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       texto 

em estratégias para dialogar com seu leitor, parte constitutiva do processo. Digamos, então, 

que nesse processo de interação teríamos o escritor e seu contexto sócio-histórico, o texto, 

objeto de interação construído pela língua, e o leitor, com seu contexto sócio-histórico; 

caberia ao escritor lembrar que o leitor e seu conhecimento fazem parte dessa interação. 

Observe-se o esquema abaixo (figura 2):  

 

                ESCRITOR                                       LEITOR 

                        CONTEXTO                                                                     CONTEXTO 

Figura2: Leitor, texto, escritor 
  

A observação do esquema expresso na figura 2 traz à tona mais um questionamento: 

Num ato de escritura de respostas de provas ou qualquer outra atividade didática, na qual um 

aprendiz tem como leitor o seu professor, como será que esse aprendiz projeta o seu leitor? 

Será que o escritor, sabedor que seu leitor é mais experiente, mais competente e que apresenta 

um contexto que o melhor instrumentaliza a transitar pelo saber solicitado, sente-se com 

estratégias capazes de interagir com seu professor-leitor? E, por outro lado, o que o professor 

leva em conta quando tem que elaborar questões de verificação de conhecimento?  

Tomando por base esses questionamentos, apresento o quadro 9, criado a partir de Koch 

e Elias (2010),este apresenta algumas estratégias: 

 

QUADRO 8 

ESTRATÉGIAS NO ENSINO COM  USO DA ESCRITA 

PASSOS ESTRATÉGIAS 

1º passo  Ativar conhecimento sobre a situação comunicativa, 

(Interlocutor?
102

Gênero textual
91

a ser usado?)  

2º passo Seleção, organização e desenvolvimento da ideia 

3º passo Mediar as informações explícitas e implícitas, novas e dadas, de acordo com o objetivo 

da Escrita 

4º passo Revisão da Escrita pensando no objetivo da produção e na interação que pretende 

estabelecer com o leitor  

Fonte: Koch e Elias (2010)-adaptado 
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 O como dizer envolve um processo de seleção que exige a escolha de um gênero (ver  seção sobre  os 

conceitos de Bakhtin).  
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Refletir a Escrita com foco na interação é entendê-la não como resultado do uso do 

código linguístico, mas como produto da interação escritor↔leitor. Nas palavras de Koch e 

Elias, que ecoam Torrance& Galbraith (1999): 

A escrita como atividade de produção textual (...)se realiza, evidentemente, com 

base nos elementos linguísticos e na sua forma de organização, mas requer, no 

interior do evento comunicativo, a mobilização e um vasto conjunto de 

conhecimentos do leitor ou do que é compartilhado por ambos (KOCH e ELIAS, 

2010:35). 

Subjacente a essa noção de Escrita como interação, como diálogo entre interlocutores, é 

necessário que o produtor do texto tenha um propósito de Escrita:
92103

Para que escrever? Para 

quem escrever? Onde? Quando? Qual suporte? Entendo que essas perguntas devam ser 

inseridas na prática do docente, quando este utilizar a língua Escrita como ferramenta de 

construção de conhecimento, já que tais questões podem ajudar o professor a definir o que 

pretende explorar na produção de seus alunos. Creio ser de grande relevância na prática 

pedagógica, que abarca a produção textual, a inserção dessas perguntas, pois torna mais claro 

para o aprendiz o que envolve o ato da escritura, bem como, o orienta na construção da 

interação através da língua Escrita. 

Como linguista e professora de L1, proponho-me a responder a questão que lancei no 

meio desta seção: É tarefa apenas do professor de língua desenvolver, explorar a leitura 

sociointerativa e a capacidade de expressão Escrita do aprendiz? Alinho-me ao viés defendido 

por Azeredo (2007), para quem o indivíduo constrói conhecimento em diversas áreas do 

saber, mas esses saberes só se constituem pela palavra, não são abstrações silenciosas, se 

formam em processos de leitura e Escrita. Portanto, por mais que caiba ao professor de L1 

grande parte do trabalho de explorar as habilidades de leitura e Escrita do aprendiz, é 

necessário ter a consciência de que o par leitura↔Escrita permeia a construção do 

conhecimento em todas as áreas do saber: história, geografia, matemática, biologia, etc. Logo, 

o professor que lida com textos para ensinar seus conteúdos precisa estar consciente de que 

também está ensinando a ler e a escrever. Nas palavras de Azeredo (2007:41): ―o aluno espera 

que seu professor lhe ensine o que precisa aprender‖. 

Para o uso da Escrita como ferramenta de construção de conhecimento, cabe esclarecer 

que essa atividade envolve saberes relativos ao conteúdo dos textos produzidos e às formas 

que lhes são dadas. Forma e conteúdo são interdependentes, pois o conteúdo só terá um corpo 

de acordo com a forma escolhida ou apropriada para ele. A forma de um texto é decisiva para 

                                                           
92
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o sentido que a ele queremos atribuir; de acordo com as intenções e características dos atos 

comunicativos, escolhemos um ou outro gênero textual. Nas aulas de língua, é necessário 

focar como os textos são formados e estudar principalmente as características de cada gênero, 

observando sua estrutura interna. Mas, como os textos só se veiculam por meio de uma forma, 

cabe, também, aos professores das disciplinas que operam com textos estarem atentos para as 

formas de um texto. Isso significa explorar a leitura dos textos, olhar o vocabulário específico, 

analisar os procedimentos que o autor sustenta, as informações que usa para defender suas 

ideias, estratégias de defesa, citações, imagens... A análise desses fatores pode tanto ajudar a 

interpretação do texto como instrumentalizar o aluno, pois, simultaneamente, na exploração 

de um tema, o professor estará caminhado com o aprendiz para o entendimento do conteúdo e 

para a apropriação da forma (gênero)
93 

  e da expressão Escrita usada.
 105

 

Embora vivamos num tempo de grande avanço tecnológico, no qual há rapidez nos 

processos de comunicação, há proliferação das áreas multidisciplinares e a presença de 

computadores se faz tanto nos lares quanto nas escolas, advogo que as práticas docentes 

costurem a esses elementos contemporâneos o uso reflexivo da Escrita e leitura, os utilizem 

com instrumentos de construção de conhecimento do aprendiz. Teríamos, então, um fluxo 

conforme sugere a imagem abaixo:   

  

 

        PROFESSOR                   CONTEÚDO 

                                                                computadores, 

                                                                                            vídeos, músicas, 

                                    Mediadores (recursos)  telas, visitas culturais, 

                                                                                            laboratórios, etc. 

                                                 + 

                                                                                        ESCRITA↔LEITURA 

                      ALUNO 

        Apropriação Leitor e produtor de Textos 

  

Figura3: Instrumentos e mediação entre professor, conteúdo, aluno. 
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 Os gêneros foram tratados na seção sobre Bakhtin. 
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Sobretudo aponto para o uso da Escrita não apenas como instrumento escolar de 

verificação ou cópia de conteúdo, Escrita para passar de ano, para agradar o professor, 

muito menos como elemento pronto e acabado a ser copiado, mas como um saber 

pertencente ao ser, ao indivíduo, ao cidadão. Por isso, quero insistir no uso 

MULTIDISCIPLINAR da Escrita, pois é um fenômeno social para alcançar 

desenvolvimento das habilidades de expressão do aprendiz. Mesmo sabendo que ―não, 

não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas. Mas voam faíscas e lascas como aços 

espelhados‖. (LISPECTOR, Clarice 1998: 19). 

 Tendo em vista os conceitos discutidos até aqui, posso inferi r que as faíscas 

arremessadas durante o ato de escritura do aprendiz refletem os saberes sociais deste, ou 

seja, as interações e interpretações que seu arcabouço sócio-histórico-cultural construiu. 

Portanto, escrever é um ato que espelha os saberes trabalhados em diversas disciplinas e 

não somente em Língua Portuguesa. Buscando gerar luz sobre questões que envolvem o 

uso da Escrita e da leitura nas práticas de sala de aula, aceno para o próximo capítulo a 

necessidade de refletir sobre a interação professor ↔ aluno, que se constrói na e pela 

linguagem. Lanço mão de mais uma ―linha‖ teórica para costurar  mais um capítulo a 

este tecido, este trabalho. 

 Quem pega na linha, alinhava, corta, arremata a costura?! Quem é o tecelão? 
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            94 
106

 

 

―Em cada sala de aula haverá janelas, um professor de verdade irá olhar de 

sua escrivaninha para o vasto mundo, para as inquietações humanas, as 

alegrias e obrigações da vida‖ 

(Munsterberg, 1910:334, apud Vygotsky, 2001:457) 
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 “O livro árvore‖ - Salvador Dali, imagem obtida  no domínio http://vozdenos0809.wordpress.com, em 31/03/2011. 

http://vozdenos0809.wordpress.com/
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5- O TECELÃO: O PAPEL DO PROFESSOR  

 

―É que não existe ensinar sem aprender, (...) quer 

dizer que ensinar e aprender se vão dando que quem 

ensina aprende (...)‖ Freire, Paulo (1997:27). 

 

Pensar no uso da leitura e da escrita em sala de aula é também refletir sobre a atuação 

do mais competente, daquele com mais experiência de leitura, com experiência de escritura: o 

professor. Para servir como linha que costura o tecido deste trabalho e, sobretudo, para trazer 

luz ao processo de ensino-aprendizagem problematizado tendo como perspectiva o docente, 

remeto-me às contribuições de Vygotsky.  

Este autor soviético, cuja formação é multidisciplinar, estudou a psicologia infantil e 

suas aplicações pedagógicas. O autor analisa a psicologia do processo pedagógico, não mais 

só focado no educando, mas observa o trabalho do mestre e analisa as leis, às quais este está 

sujeito. Já que, segundo o autor, essa teoria psicológica do processo pedagógico, alicerçada 

apenas no psiquismo da criança, é extremamente incompleta e unilateral. 

Deslocando o olhar para o mestre, Vygotsky teceu importantes considerações, indicou 

que a ciência ainda não chegou aos dados nem às descobertas que possam dar-nos as chaves 

para a psicologia do mestre. Esta se encontra, ainda, no campo das informações e observações 

fragmentadas, o que não configura um sistema. Apesar de estar tão distante do tempo de 

produção desse autor, hoje, como investigo a sala de aula, posso inferir e concordar com 

Vygotsky — há muito ainda para se investigar e refletir sobre os processos de interação entre 

o par professor↔aluno. 

O autor, em Psicologia pedagógica (2001, cap.XIX), problematiza as concepções sobre 

o papel do docente; para isso, traz à discussão a voz de Rousseau, que vê o mestre como um 

vigia, um protetor; frisa a percepção de Tolstoi, que entende o mestre como um homem 

virtuoso, que deve contagiar o aluno com sua experiência pessoal; diz-nos que para Haüy, o 

mestre é um hipnotizador; já Pestalozzi crê no educador jardineiro. Vygotsky, com esses 

exemplos, nos mostra que o olhar para o processo pedagógico está intimamente ligado à 

concepção da natureza do trabalho do mestre.  

Tendo em vista os modos como o papel docente é visto pelos autores acima 

sublinhados, podemos inferir que tais concepções distanciam-se muito da visão em destaque 
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na epígrafe desta seção, que versa sobre a prática docente advogada por Paulo Freire, que 

entendia que ―(...) o aprendizado do ensinante ao ensinar se verifica na medida em que o 

ensinante, humilde, aberto, se ache permanentemente disponível a repensar o pensado, rever-

se em suas posições; em que procura envolver-se com a curiosidade dos alunos e os diferentes 

caminhos e veredas que ela o faz percorrer‖ (FREIRE, 1997:27). 

O diálogo com as reflexões de Antônio Nóvoa (1998) traz luz para as relações entre 

escola e sociedade. Por muito tempo, se pensou no mestre como arauto do progresso, como 

salvador, ou seja, sob este paradigma repousa uma concepção de construção de conhecimento 

baseada no singular, na ação do professor e não na pluralidade de sentidos que a relação entre 

mestre↔aluno↔meio pode gerar.  

Segundo Nóvoa, por muito tempo, os psicólogos exigiam do professor uma atuação 

inspirativa, o calor interior do mestre chegaria ao aluno e o alimentaria. Dialogando o apontado 

por Nóvoa com as concepções de Vygotsky (2001), percebemos que essa crença é um equívoco, é 

como um ator que tecnicamente é perfeito, mas que não emociona. O processo psicológico que 

envolve a prática docente é raro e difícil de regular; o grande problema, como reflete Vygotsky, 

não é o mestre estar inspirado, é fazer com que o aluno fique inspirado pelo mesmo motivo. A 

tarefa consiste em suscitar no aluno o seu próprio entusiasmo. Reflito então: Quem senão o 

diálogo, a troca para costurar os saberes do educando e do educador? Quem senão uma relação 

dialógica para promover o entusiasmo de ambos? Reservei os capítulos 7 e 8 para analisar como 

esse diálogo foi construído, tecido nas salas de aula observadas. 

Vygotsky cria que, num futuro, o professor basearia seu trabalho na psicologia e na 

pedagogia científica; seria um professor pesquisador, que construiria seu trabalho não na 

educação, mas no conhecimento científico. Ou seja, o mestre na visão vygotskyana deve estar 

em constante construção de conhecimento, assim como um filósofo, um matemático, um 

médico, distanciando-se do ideal do pedagogo-babá, do professor de uma ―velha escola‖. 

Chega-me a provocação ao meu leitor: O professor brasileiro não aposta em uma formação 

continuada, num fazer de professor-pesquisador, somente por opção? Eu me deixaria levar 

por uma resposta simplista se atribuísse o tão conhecido fracasso escolar brasileiro à atuação 

de um professor da ―velha escola‖. 

É sabido que os baixos salários do professor o obrigam a trabalhar por três turnos 

diariamente. Mesmo que quisesse, não sobraria tempo para refletir sobre sua prática, muito menos 

para continuar sua formação, o que faz com que muitas vezes repita ―velhas‖ receitas. Em  A 

psicologia e o mestre, o autor russo também traça o perfil do mestre da chamada ―velha escola‖ 
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como o de mero reprodutor de livros, de dicionários, como aquele que só emite ecos dos manuais, 

aquele que não interage, que transforma sua voz em um fóssil, atuando como um  ―gramofone‖. 

Por extensão, olhando a correlação econômica, este mestre capaz só de reproduzir, de não 

pesquisar, atende, infelizmente, à visão social do mestre como aquele que fracassou, do 

inadaptado, do mal sucedido em outros campos da vida. O impacto de tal identidade atribuída ao 

professor e socialmente difundida é percebido nas salas de aula; é comum perceber nos aprendizes 

uma atitude hostil, de desqualificação pelo fazer docente de seu mestre. 

Em pensamento mais recente, Nóvoa (1998) nos diz claramente que a ideia de ensino 

como mera transposição do plano científico para o domínio escolar é ultrapassada, é uma 

prática característica do que Vygotsky denomina de uma ―velha escola‖. Mais uma 

provocação eu deixo: Se Vygotsky, no início do século passado, classificava as escolas como 

velhas, entendamos ultrapassadas, como denominaria as escolas públicas brasileiras de hoje?   

 Vygotsky, em seu tempo (Rússia das primeiras décadas do século XX), felizmente, já 

percebia que o papel de mero reprodutor do mestre se diluía e que o aluno aparecia como uma 

grande força de interação no processo de construção de conhecimento. Sinceramente, não sei se 

no Brasil essa mudança no fazer pedagógico ocorre da forma que desejamos. Talvez por ainda 

não termos alcançado esse sonho pedagógico, minhas questões de pesquisa tenham surgido.  

O mais angustiante é que Vygotsky, há tanto tempo, já percebia alguma mudança na 

forma de atuar do professor enquanto no Brasil, em pleno século XXI, ainda se discute a 

necessidade de mudança. Em nosso país, ainda hoje há quem ensine sem ao menos ser 

habilitado para tal. E a literatura nos traz exemplos que comprovam essa realidade. Graciliano 

Ramos, autor brasileiro, em Infância, livro autobiográfico, apresentou um moleque que não 

conseguia decifrar o que lia, que estudou em uma ―escola‖ do interior, na verdade a casa da 

professora, onde os meninos cochilavam em bancos estreitos e em seus olhos entravam 

moscas; na professora, percebia-se vontade, mas também ignorância. O livro é datado da 

primeira metade do século passado, mas parece que pouca coisa mudou em nosso sistema 

educacional. Ainda hoje é negado ao educador e ao aprendiz, principalmente os dos 

municípios carentes, o direito à informação, à participação, à inclusão:  

(...) a escola brasileira é, fundamentalmente, uma escola para o povo. Entretanto, 

essa escola para o povo é, ainda, insatisfatória, do ponto de vista quantitativo e, 

sobretudo, qualitativo. Não estamos só longe de ter escola para todos, como 

também a escola que temos é antes contra o povo que para o povo... 

(Soares,1993:5). 
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Antonieta Celani (1996), quando discorre sobre o ensino da segunda língua, nos diz que 

há uma distinção entre aprender e ser treinado. A linguista critica o ensino do inglês baseado 

na repetição de modelos e evidencia a presença, no universo escolar brasileiro, da prática 

escolar dissociada do contexto de atuação.  

O arcabouço teórico-reflexivo de Vygotsky nos permite entender que, hoje, é exigida do 

professor uma atuação que vai além do domínio de um programa. Do professor é exigido 

dinamismo, coletivismo, cabendo a ele estar inserido na vida da comunidade escolar e 

interagir com o seu educando e com o meio. Segundo o autor, na escola não está encarcerado 

o processo educativo, este está na vida, que extrapola os muros das escolas, assim como a 

linguagem sob perspectiva pós-estruturalista extrapola as algemas da língua.  

Neste ponto, volto a fazer uso dos trabalhos de Bakhtin, que, ao contrário de muitos 

linguistas positivistas, focou seus estudos sobre a linguagem em seu aspecto dialógico, 

privilegiou a interação entre indivíduos, perpassada pelas subjetividades e pelas vozes sociais. 

Acredito serem essas mesmas vozes que Vygotsky sugere para compor o processo de 

construção de conhecimento nas escolas: para além das escolas, aproximando a escola da 

vida. Da mesma forma, Bakhtin indica o estudo da linguagem para além do plano da língua, 

enfoca o discurso, os interlocutores, a polifonia.    

 A clara visão de Vygotsky em relação ao papel da escola no processo educativo nos 

elucida que ―no final das contas só a vida educa‖, e quanto mais esta romper os portões da 

escola, mais dinâmico e rico será o processo. O trabalho do pedagogo deverá ser criador, 

social e vital, pois, conclui o pensador, ―só quem tem veia criativa na vida pode ter a 

pretensão de criar em pedagogia‖ (VYGOTSKY, 2001:456). A vida é um elemento 

participante da prática do pedagogo-professor. Esse trabalho pedagógico fundido ao social, à 

vida, liga o processo educativo ao amplo trabalho social do político, do cientista, do 

economista, do artista; ou seja, para o autor a sociedade precisa estar presente nas escolas. 

Estas, a partir do olhar vygotskyano, não mais serão os prédios destinados para tal, mas todos 

os espaços serão ocupados por ela, a fábrica, a praça, o hospital, etc. 

Para ratificar tal reflexão, Vygotsky (2001) traz o texto Münsterberg
95

,
108

que 

plasticamente nos brinda com a imagem do professor que de sua escrivaninha vê o vasto 

mundo, as inquietações humanas. Quanto às implicações que esta pedagogia toca, ou seja, a 

ideia de uma escola sem professor, o autor argumenta e indica que o papel do professor irá 
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crescer infinitamente. O docente deverá estar em constante atuação, sem ―bolor‖, dele será 

exigido um exame superior para a vida, tornando a educação uma criação da vida. 

Compartilho da mesma visão de Vygotsky (2001), registrada aqui em minhas palavras: 

o processo pedagógico deve ser uma vivência combativa responsiva, uma luta, na qual o 

educando entra em constante tensão e superação diante do processo de combinação de novas 

formas de comportamento e conhecimento. Consequentemente, cria novas ―coisas‖, novos 

conhecimentos, novas formas de interação perpassadas pelo constante diálogo entre professor 

↔aluno ↔meio. Neste processo de crescimento, cabe ao professor a palavra mediadora, pois 

neste momento é o mais competente no par professor↔aluno. O que não quer dizer que o 

professor será o opressor do educando, pois o processo pedagógico exige uma contínua e 

mútua adaptação de ambos, tanto educando como educador tem o mesmo valor nesta 

caminhada, porém com funções diferentes.  Deixo a questão: Como são os professores 

observados? Jardineiros, conservadores, opressores pesquisadores, reflexivos? Sinalizo que a 

reflexão sobre esses itens foi ―linha‖ condutora para analisar os dados gerados. 

 Construindo melhor as indagações anteriores: Como o sistema de educação brasileira 

permite, contribui ou obriga os professores a atuarem? Seja qual for o modo de atuação, a 

construção da prática docente se dá na relação com aprendiz; chega a hora, então, de discutir 

um pouco sobre o que envolve a interação professor ↔aluno, assunto da próxima seção. 

 

5.1- A INTERAÇÃO PROFESSOR ↔ ALUNO  
 

―A aquisição da linguagem pode ser um paradigma para o 

problema da relação entre aprendizado e desenvolvimento. A 

linguagem surge inicialmente como um meio de comunicação 

entre a criança e as pessoas e seu ambiente. Somente depois, 

quando a conversação em fala interior, ela vem a organizar o 

pensamento da criança, ou seja, torna-se uma função mental 

interna‖ (Vygotsky, 2007:102). 

 

Como o ser humano é tomado nas salas de aula observadas? Com papel ativo, 

transformador? Como indivíduo reelaborador? Em caso de resposta positiva, os alunos não 

seriam seres passivos, muito menos repetidores, não reflexivos, das palavras dos outros.  

Existem fatores sociais externos à sala de aula interferindo na construção de uma relação 

dialógica entre os atores do processo educativo? Com base no arcabouço teórico de Vygotsky, 

refletirei estas questões ao longo desta seção; para tal, será necessário operar com a tensão 

aprendizagem e interação.   
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Vygotsky concebe o desenvolvimento humano a partir das relações sociais e apresenta 

um escopo de trabalho que foca a relação entre linguagem e pensamento. A teoria defendida 

por ele parece bem apropriada a esta pesquisa, pois a tarefa que me impus passa pela questão 

da construção de conhecimento a partir da interação entre atores sociais e do uso da 

linguagem (leitura↔escrita). 

Vygotsky foi um dos responsáveis pela escola soviética de psicologia 

socioconstrutivista e entendia o indivíduo como expressão histórica e cultural do meio do qual 

o ser emerge. Por acreditar em tal conceito, teve como seu foco central de investigação as 

origens sociais e as bases culturais do desenvolvimento individual, ou seja, o indivíduo 

interagindo com o contexto. 

O processo de ensino-aprendizagem se dá, segundo Vygotsky, em variados contextos 

sociais. Para esse autor russo, o homem só se faz homem em contato com outros homens. É 

pertinente, então, traçar um paralelo entre a noção vygotskyana do ser atuando com o meio 

social e o arcabouço teórico de Bakhtin, já que este, do mesmo modo que Vygotsky, tem 

como base reflexiva o diálogo, o contexto, a troca entre homens. 

No entanto, é importante frisar que essas trocas sociais, categoria presente no escopo 

teórico de ambos os autores, não só refletem um contexto sócio-histórico como também 

podem produzir refrações; nos termos bakhtinianos: ―(...) as palavras dos outros trazem 

consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos, e 

reacentuamos
96

‖
109

(BAKHTIN, 2003:295). Ou seja, as palavras nos chegam pelo e no meio 

social, mas não as usamos necessariamente da mesma forma, da mesma maneira, damos a elas 

novas ressonâncias
97

.
110

Também pela ótica de Vygotsky, é dialética a relação entre o homem 

e sociedade (contexto sócio-histórico), i.e., o homem modifica o ambiente e o ambiente o 

modifica; ou, me repetindo, o sujeito assimila e reelabora as palavras. Por extensão, infiro: o 

sujeito pode, de alguma forma, imputar alguma modificação no ambiente. 

Esta questão, ao ser problematizada, alinhava-se às interações sociais travadas no 

ambiente escolar. Isso implica clarificar o papel valoroso que as interações sociais desenvolvem 

no processo de construção de conhecimento dentro de sala de aula. Neste cenário escolar, 

espera-se do professor atitudes que colaborem para que o aprendiz possa se apropriar do 

conhecimento escolar e, consequentemente, potencializar sua capacidade intelectiva. Para 
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refletir esse complexo processo de interação, aponto para as reflexões de Vygotsky. 

  As ideias vygotskyanas de funções interpsicológicas e intrapsicológicas contribuem 

para compreender o processo de interação social. Vygotsky reflete o homem como ser social; 

logo, o homem, só se constrói em relação ao outro. Isto é, nas situações do dia a dia, através 

da linguagem, o homem vai se edificando como sujeito, e, ao se alimentar com as 

experiências do outro no mundo social (nível interpsicológico), consegue desenvolver e até 

potencializar suas experiências individuais (nível intrapsicológico).  

Conforme se interpreta a partir do evidenciado na epígrafe desta seção, o aprendizado 

nasce primeiro externamente, na comunicação; depois, torna-se pensamento interno, fase em 

que ocorre a apropriação do conhecimento. Segundo Vygotsky (2007), a capacidade do 

homem de se apropriar do legado conquistado por outros homens repousa sob dois fatores: no 

desenvolvimento do sistema nervoso e na qualidade das trocas que se dá entre os homens.  

Centro-me nas trocas. A partir das reflexões vygotskyanas, entende-se que o aprendiz, o 

infante apropria-se do legado cultural, dos conhecimentos produzidos pela sociedade durante 

as trocas estabelecidas nas relações sociais, interpessoais. Infiro que a qualidade dessa 

interação pode influenciar na qualidade da apropriação. Então, as apropriações culturais no 

ambiente escolar passam pelas formas de interação entre o mais experiente socialmente e o 

menos experiente, i.e., cabe ao adulto, aquele que carrega o legado cultural antecedente, a 

maior responsabilidade no processo de apropriação do aprendiz.  

O processo de construção do conhecimento não só depende do conteúdo a ser aprendido 

como também de como é a interação entre o mais competente e o menos experiente (professor 

e alunos). Então, cabe ao docente não só a função de trabalhar conteúdos, formados 

historicamente pela humanidade, mas de pensar como constrói sua interação com o aluno, já 

que o processo educativo passa por esses dois aspectos. Caberia, então, ao professor mediar o 

processo de aprendizagem e de propiciar interações que incluam o aprendiz, caberia, também, 

optar por práticas nas quais a voz do aprendiz pudesse ser ouvida. 

Para analisar essa reflexão e levantar hipóteses sobre como, atualmente, as capacidades 

de nossos aprendizes são exploradas, vale apontar para o resultado do último exame do Enem. 

Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) 

demonstram os resultados da rede pública de ensino do Brasil, indicando apenas duas escolas 
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entre as 20 melhores do país no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2009
98

.
111

Os dados 

também caracterizam que das 20 escolas com as piores médias, 19 são estaduais e uma é 

municipal. No mínimo, estes dados nos permitem intuir que as habilidades intelectivas dos 

alunos, sobretudo da escola pública, não alcançaram desempenho pleno, talvez porque não 

tenham sido adequadamente mediadas. Por que os resultados dos alunos da escola pública são 

os piores? A questão está no aprendiz? Na sua interação com o professor? Há outros fatores 

influenciando nesses resultados? 

Os números dessa avaliação, dessa pesquisa quantitativa, nos forneceram estatísticas, 

cabe, agora, qualificarmos. É preciso problematizar tais dados, precisamos entender as 

múltiplas realidades evidenciadas no exame, temos a necessidade de compreender e incluir a 

participação do pesquisado — o aluno. Por extensão, digo que quando as condições de 

aprendizado do aprendiz são problematizadas, consequentemente, o professor e as condições 

de atuação desse profissional também o são. Logo, entra em foco a relação professor↔aluno e 

contexto escolar (social). 

Tal problematização é fundamental para se gerar inteligibilidade sobre como o processo 

de interação e construção de conhecimento ocorre. Sobretudo no Brasil, que como já é sabido, 

tem território imenso com realidades sociais e estruturas diversas. Os alunos das escolas 

públicas do interior têm práticas e realidades socioculturais diferentes dos aprendizes dos 

grandes centros urbanos. Enquanto aqueles são vitimados pelo pouco acesso, às vezes quase 

nenhum, ao material escrito (revistas, livros, etc.) estes, apesar de gozarem de um número um 

pouco maior de recursos didáticos, têm seus estudos atrapalhados pela violência urbana, 

principalmente os alunos das escolas próximas às comunidades onde tiroteios são constantes. 

Vygotsky (2001), como na seção anterior já foi apontado, nos indica que o professor precisa 

trazer o mundo para sala de aula, mas, no contexto contemporâneo brasileiro, o meio invade e 

interfere negativamente na interação professor↔aluno. 

Em julho de 2010, o aprendiz Wesley Rodrigues, de 11 anos, aluno da rede municipal do 

Rio de Janeiro, levou um tiro no peito enquanto assistia à aula de Matemática. Como vincular o 

desenvolvimento do aprendiz somente à relação professor↔aluno? O menino silenciou com um 

lápis preto nas mãos...  Tal realidade oprime, paralisa. Mas, ainda preciso apostar no 

aproveitamento do potencial intelectivo de nosso aprendiz mais pobre, para tal alimento-me com a 
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metáfora: ―Uma flor ainda desbotada/ ilude a polícia, / rompe o asfalto. Façam completo silêncio, 

paralisem os negócios,/ garanto que uma flor nasceu‖ (Drummond, [A flor e a náusea], 1998). 

A sala de aula, foco deste trabalho, é um dos contextos que mais deveria explorar o 

potencial intelectivo do aprendiz. Se assim o faz é uma questão bastante discutida atualmente, 

há diversos caminhos para problematizar essa ―função‘ ou ‗disfunção‖ escolar. Mas, aqui, 

sobretudo, a tomo como um espaço de sistematização do conhecimento a partir da linguagem 

escrita culturalmente ensinada/adquirida e prestigiada socialmente. Este professor ou tecelão é 

visto como um articulador, nos termos vygotskyanos, como um mediador do conhecimento 

que o aprendiz ainda não adquiriu.  

Fazem parte tanto da temática vygotskyana quanto do universo deste trabalho os focos: 

alunos, professores, linguagem e desenvolvimento. Por isso, explico na próxima seção as 

contribuições de Vygotsky à minha análise.   

 

5.2- CONCEITOS-CHAVES DE VYGOTSKY 
 

―O gênio especial de Vygotsky estava em aprender a 

importância do social nas coisas, como também nas 

pessoas. O mundo em que vivemos é humanizado, cheio de 

objetos materiais e simbólicos (signos, sistemas de 

conhecimento) culturalmente construídos, de origem 

histórica e conteúdo social‖ (Scribner, 1990:92, apud 

Daniels, 2003: 45). 

 

O gênio especial de Vygotsky desenvolveu seus estudos no campo da psicologia, 

afastou esta área do conhecimento da perspectiva positivista, pavloviana, 

quantitativa,
99112

inserindo nesta um olhar interpretativo. Muitas de suas ideias foram 

desenvolvidas quando o autor foi incumbido de criar um sistema estatal para a educação de 

crianças pedagogicamente deixadas à parte, negligenciadas. Vygotsky, então, criou uma teoria 

psicológica que ele e seus seguidores usaram como nova maneira, nova pedagogia para o 

processo de desenvolvimento dos aprendizes. O autor acenou para a visão de ser humano 

como um ser complexo, possuidor de dois tipos de funções mentais: as inferiores e as 

superiores; logo, o homem não poderia se enquadrar em um modelo de aprendizado apenas 

reativo ou receptivo.  
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 Da mesma forma, Bakhtin também se afastou do paradigma positivista quando refletiu a linguagem. 
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A prática docente influenciada pela visão de psicologia de pavloviana
100113

e presente 

naquele determinado contexto russo não respondia às necessidades presentes, era forçoso 

promover transformações nos processos de ensino-aprendizagem. Logo, parece-me sensato 

associar essa necessidade russa do passado às necessidades educacionais contemporâneas. 

Atualmente, volto a frisar, passamos por um período de grandes e frenéticas transformações 

sociais, as formas, os meios e padrões de comunicação ditam mudanças no campo do trabalho 

e das relações sociais; tais transformações também imputam mudanças no processo de ensino 

e aprendizagem. À luz dos teóricos em que me fundamento, já não me parece mais que 

somente uma prática pedagógica voltada para transmissão de sabedoria seja apropriada para a 

demanda existente hoje.  

O cenário de atuação pedagógica atual, com todo seu aspecto fragmentado, 

multifacetado, característico de uma sociedade globalizada, me faz refletir o quanto os fatores 

sociais, culturais, históricos, institucionais podem influenciar os processos de ensino e 

aprendizagem. Por isso, para trazer reflexão às questões que se colocam no fazer pedagógico 

atual, amparo-me em autores como Vygotsky que entendem a aprendizagem e o 

desenvolvimento como processos mediados, colaborativos e interconectados ao contexto 

social. 

À luz vygotskyana, as raízes históricas e o contexto social fazem parte do ser biológico, 

interativo e influenciam o ser, o que não quer dizer que o homem esteja fadado às imposições 

do seu meio social. Mesmo o homem sendo marcado pelo contexto, pode e é capaz de 

transformar uma realidade contextual na qual esteja inserido. Essa capacidade de 

transformação é que injeta esperança no trabalho de um professor-tecelão, ou melhor, de uma 

escola que escolhe para si uma prática que inclua o aprendiz como participante ativo do 

processo pedagógico.  

Enfatizo que, enquanto professora e pesquisadora no campo da LA, alinho-me à marca 

teórica mais significativa que advoga Vygotsky. Este entende o homem como ser da 

linguagem, como ser interativo, transformador de si e da realidade. O autor percebe a 

linguagem como elemento capaz de mudar o rumo das atividades exercidas pelo ser, i.e., 

quando o homem aprende a linguagem característica do meio sociocultural no qual está 

inserido, é capaz de modificar, ampliar o seu próprio desenvolvimento. Imbricada neste olhar 
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  Pavlov fez uma abordagem positivista ao estudo da aprendizagem, forneceu um modelo que podia ser 

verificado inúmeras vezes. Propôs um modelo de condicionamento do comportamento conhecido como 

condicionamento reflexo, realizava experiências  com cães. 
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está a importância que Vygotsky imputa à dimensão social e interpessoal na formação do 

sujeito. Influenciada por essas palavras, registro aqui um sonho: Que bom seria se as escolas 

brasileiras levassem o espaço social dos aprendizes, do mundo, para o ―universo sala de aula‖. 

 Nos escritos vygotkyanos, há ênfase nessa característica única de nossa espécie, ou 

seja, somos capazes de realizar transformações, de atuar interativamente nos diferentes 

contextos. Por esta atuação historicamente criada e culturalmente elaborada da vida humana, 

nos diferenciamos dos outros animais por nossas características sociogenéticas. Desde muito 

cedo, aprendemos num ambiente e construímos novas relações nesse ambiente. 

Antes de controlar o próprio comportamento, a criança começa a controlar o 

ambiente com a ajuda da fala. Isso produz novas relações com o ambiente, além de 

uma nova organização do próprio comportamento. A criação dessas formas 

caracteristicamente humanas de comportamento produz, mais tarde, o intelecto, e 

constitui a base do trabalho produtivo:a forma especificamente humana do uso de 

instrumento (Vygotsky, 2007:12). 

 

Vygotsky aponta quatro entradas de desenvolvimento humano. Juntas, essas entradas 

caracterizariam o modo de funcionamento do ser humano. A primeira, a filogênese, abarca as 

características da espécie humana; a ontogênese é o caminho do indivíduo dentro da espécie, 

i.e., o ser nasce, cresce, desenvolve-se, procria, etc. A terceira entrada, a sociogênese, é a 

história social e cultural no qual o indivíduo está inserido, ou seja, a história do meio, da 

relação sociedade↔homem; já a microgênese constitui o aspecto mais microscópio do 

desenvolvimento, ou seja, cada fenômeno tem sua própria história: como uma criança aprende 

a andar, como uma criança aprende a ler; cada um tem sua singularidade, sua história. 

O foco central de investigação vygotskyano são as origens sociais e as bases culturais 

do desenvolvimento individual, ou seja, Vygotsky teve como foco o indivíduo interagindo 

com o contexto. Ainda, dissertando dialogicamente e costurando os fios entre os pensamentos 

teóricos aqui utilizados, lembro que o contexto é categoria de análise tanto para Bakhtin 

quanto para Análise Crítica do discurso (ACD) e para o pensamento vygotskyano, bases 

teóricas desta dissertação. 

 Para Vygotsky, dentro de um contexto, através da interação oral ou escrita, o homem 

constrói conhecimento ao se comunicar com membros, com pares de uma comunidade social. 

Não basta o indivíduo estar inserido num contexto para desenvolver-se, este precisa fazer uso 

da palavra, ou seja, do diálogo para construir conhecimento.  Como foi construída a interação 

entre os personagens deste trabalho, professor↔aluno? Como foi feito o uso da palavra? 
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Como foi costurado o diálogo que visava a edificar um conhecimento? O pensamento 

vygotskyano indica que há sempre na interação o mais competente para mediar o 

desenvolvimento do menos competente. Exemplificando, procuro a relação social 

estabelecida entre professor e aluno. Neste relacionamento, pertence ao docente, ao ―tecelão‖, 

o papel de mediador entre o conhecimento que o discente já tem e aquele que lhe é 

ensinado
101

.
114

 Como foi essa mediação no cenário observado? Este ―ponto‖ será ‖costurado‖ 

e discutido na análise de dado. 

 No caminho para estudar os processos de desenvolvimento, Vygotsky nos elucida que 

há funções psicológicas elementares e que existem os processos psicológicos mais complexos. 

As primeiras abarcariam processos como a percepção e a atenção, teriam como característica 

reações reflexivas. Já os processos, funções psicológicas superiores, diferenciam os humanos 

dos outros animais — só se formam e se desenvolvem pelo aprendizado. Entre esses 

processos citam-se o discernimento, a consciência, a abstração, a solução de problemas. 

Segundo Vygotsky (2007), as funções mentais superiores são processos mediados que nascem 

em processos colaborativos, onde um mais experiente serve de mediador para aquele que 

aprende.   

Chegamos, então, num ponto importante da teoria de Vygotsky: a ZDP (Zona de 

Desenvolvimento Proximal). Esta é a abertura para a visão de que há diferentes momentos no 

desenvolvimento do conhecimento; é o momento que marca a diferença entre o que a criança 

consegue realizar sozinha e aquilo que, embora não consiga realizar sozinha, é capaz de 

aprender e fazer com a ajuda de uma pessoa mais experiente. Transitar pela ZDP faz parte do 

papel de mediação do docente. 

Para compreender o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal e aplicá-lo à 

instrução no âmbito educacional, é necessário incluir três aspectos importantes: análise 

holística, mediação e mudança. A primeira exige uma abordagem mais globalizadora, o 

estudo, a reflexão, não pode ser simplista, mas deve abarcar toda a complexidade que envolve 

a atividade psicológica. Então, numa sala de aula, local onde muitas relações se estabelecem, 

é necessário um olhar mais abrangente, as atividades devem procurar integrar ou promover o 

diálogo entre mais de um contexto. Sobretudo, as atividades propostas devem ser 

significativas para o aprendiz e representar uma situação social. Desta forma, o professor 
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 Não é escopo deste trabalho problematizar o que envolve as escolhas curriculares, mas nesse ponto  

repousam questões sobre homogeneidade, heterogeneidade cultural  e multiculturalismo. 
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poderá avaliar a performance dos aprendizes e assim ter  elementos para tornar sua análise 

sobre o processo de ensino-aprendizagem mais abrangente. 

O segundo aspecto, a mediação, o duplo processo de passagem do interpessoal para o 

intrapessoal, é conceito central na teoria vygotskyana. Ainda tomando como exemplo a sala 

de aula, podemos dizer que, de fato, a mediação ocorre quando o professor, num evento de 

interação social e, por meio de um sistema organizado de instrução, caminha com o aluno, 

orientando-o para que este possa chegar à apropriação de um determinado conhecimento e ao 

processo intrapessoal. Estes processos e a construção de conhecimentos são diferentes da 

apropriação dos conceitos do dia a dia, não ocorrem de maneira espontânea, mais facilmente, 

como os conhecimentos diários. O aprendizado escolarizado envolve um processo mais 

complexo. Isso não quer dizer que Vygotsky privilegie um conhecimento em detrimento a 

outro; pelo contrário, o autor enfatiza que os conceitos do dia a dia e os científicos são 

interconectados e interdependentes, influenciam-se mutuamente
102

. 
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Entende-se, então, que 

a partir das experiências do seu meio sócio-histórico, do seu cotidiano, o aprendiz pode 

atribuir significado às explicações científicas que recebe na escola. 

O terceiro aspecto que envolve o conceito da ZDP é a mudança dos processos 

psicológicos, que devem ser vistos como transitórios. Isto porque, caso não haja problemas 

maiores, uma criança estará sempre aprendendo; o que ela faz sozinha hoje é resultado de 

alguma intervenção no passado. A mudança para o desenvolvimento real é um processo 

individual que se constrói através do diálogo entre o adulto (professor) e a criança (aprendiz), 

cabendo ao adulto fornecer pistas dentro do universo social da criança para que esta possa 

caminhar e se apropriar ou administrar o ―novo‖ conhecimento. Essa atividade de mediação 

pode ser feita face a face, corporeamente, como na relação professor↔aluno, como pode 

ocorrer através da interação com signos, símbolos culturais e objetos. Se pensarmos 

contemporaneamente e nos afastarmos do modelo de sala de aula, no qual fomos apresentados 

aos conhecimentos sistematizados, perceberemos o quanto a  relação face a face tem sido 

intermediada pelos meios virtuais. A seguir, apresento uma representação triangular básica de 

mediação:
103116
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 Para ilustrar tal pensamento, lembremos que inúmeros medicamentos foram criados a partir da experiência dos 

populares, que receberam sua sabedoria de seus pais, avós (o senso comum ofereceu informações para a ciência). 
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                                     Artefato (ferramenta)         

 

 

      Sujeito(S)                              Objeto (O)                 

                   Figura 4: Triangulação básica (Vygotsky)  

Para Vygotsky, a linguagem é o mais elaborado sistema de signos presente na cultura 

humana; através dela, é possível organizar o pensamento e entender as informações. Conforme 

os estudos vygotkyanos, o alargamento do pensamento é determinado pela linguagem e a 

apropriação dos instrumentos linguísticos é fundamental para o desenvolvimento do 

pensamento. Podemos dizer, então, que o professor encontra-se no topo do triângulo, realiza a 

mediação entre o aluno(S) e o conteúdo (O). Como elemento mediador, o mestre pode não só 

usar atuação face a face, como também textos, objetos, filmes, imagens, elementos do cotidiano 

do aprendiz — é necessário, também, estar consciente de que a linguagem é instrumento de 

mediação fundamental entre o sujeito e o objeto. Durante os processos de leitura e escrita, 

quando um novato começa a aprender a ler ou a escrever com um mais experiente, é importante 

indicar que essa mesma urdidura metodológica, ilustrada acima, pode ser aplicada. Vejamos 

abaixo, outra representação reproduzida de Daniels (2003:49): 

 

                     Adulto Texto  Texto 

 Criança Mundo         Adulto        Mundo              Criança  Mundo 

                  A B C 

 Figura 5: Triangulação (reproduzida de Daniels) 

A partir do que se observa na figura 5, interpreta-se que, num processo pedagógico que 

objetiva o ensino da leitura e da escrita, o adulto (professor) faz o papel de mediador. Cabe a 
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este criar um método no qual o aprendiz possa participar do processo antes que consiga ler 

sozinho. Nesse caminho, o mediador precisa promover atividades que visem transferir o ato 

de ler de tal forma que ele, professor-mediador seja substituído pelo texto e este assuma o 

lugar de mediador entre o leitor e o mundo.  A etapa A representa a experiência da criança 

com o mundo mediada pelo adulto, e isso significa que, antes de propriamente ler enunciados 

linguísticos, o estudante precisa trazer o mundo, ou melhor, a sua experiência no mundo, para 

dentro do ―jogo‖ simbólico da leitura. Isso significa sinalizar que o espaço escolar e seus 

instrumentos (folha, lápis, borracha, textos, palavras...) deveria dialogar com os espaços por 

onde o aprendiz circula durante seu cotidiano: sua casa, seu quintal, a igreja, o mercado, suas 

brincadeiras.  

Ao continuar o processo de mediação, no qual a etapa B representa a experiência de 

mundo do adulto mediada por um texto, i.e., o aluno começa a perceber que o texto é um 

elemento simbólico do mundo, no qual, ele, estudante, também está inserido. A etapa C é o 

objetivo da instrução, é quando a criança percebe ou internaliza o texto como mediador entre 

ela e o mundo; as folhas deixam de ser borrões em preto e branco e passam a ter as cores do 

mundo, a palavra lida passa a ter um corpo, e a criança, já se aventurando no mundo das 

letras, pode pegá-la, senti-la, tê-la como sua — cresce a possibilidade de o aluno produzir 

mais textos orais e/ou escritos. 

Num processo de ensino-aprendizagem, aquele que aprende e aquele que ensina estão 

interligados (a↔p)
104

,
117

ambos são participantes do processo, que, em russo, Vygotsky 

nomeia com uma só palavra: obuchenie. Busco, agora, tentando finalizar a exposição sobre o 

processo de desenvolvimento, as palavras de Vygotsky:  

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não 

amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 

amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Essas funções 

poderiam ser chamadas de ―brotos‖ ou ―flores‖ do desenvolvimento, em vez de 

―frutos‖ do desenvolvimento (Vygotsky, 2007:98).  

  

Vygotsky e seus seguidores discutiram muito sobre a relação linguagem e pensamento, 

preocupavam-se em mostrar como a atividade social da fala estava relacionada aos processos 

ativos de pensamento. Segundo os estudos produzidos pelo grupo vygotskyano, essa relação 

se modifica, evolui ao longo das experiências do sujeito no meio social. A partir dos dois 

anos, a criança torna verbal seu pensamento, nasce a fala, a nomeação dos objetos, surge a 
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capacidade de atribuir significado aos objetos, as palavras passam a significar e a servir como 

signo. Para Vygotsky, o pensar, também, é um processo social culturalmente mediado. Há 

uma relação entre a fala e ação da criança que ocorre no decorrer do desenvolvimento infantil. 

Por exemplo, as crianças pequenas dão nome aos seus desenhos só depois que os concretizam, 

mas já as maiores decidem primeiro e só depois dão forma aos seus desenhos. Inicialmente, a 

ação provocou a fala, mais adiante, a fala provocou a ação, surge uma nova relação entre 

palavra e ação (Vygotsky, 2007:16,17). Muitos poetizaram essa relação vital do homem com 

as palavras, na poética de Manoel de Barros: ―As palavras me escondem sem cuidado. Aonde 

eu não estou as palavras me acham.‖ (In: Livro sobre o nada, 1996). Para resumir o encontro 

entre linguagem, pensamento e atividade humana, busco a objetividade das palavras de 

Vygotsky: 

(...) a capacidade especificamente humana para a linguagem habilita as crianças a 

providenciar instrumentos auxiliares na solução de tarefas fáceis, a superar a ação 

impulsiva, a planejar uma solução para um problema antes de sua execução e a 

controlar seu próprio comportamento. Signos e palavras constituem para as 

crianças, primeiro e acima de tudo, um meio de contato social com outras pessoas. 

As funções cognitivas e comunicativas da linguagem tornam-se, então, a base de 

uma forma nova e superior de atividade nas crianças, distinguindo-as dos animais 

(Vygotsky, 2007:17, 18). 

 

Outra abordagem importante na produção vygotskyana e relevante para o amparo 

teórico desta produção acadêmica são as reflexões teóricas sobre a escrita e seu processo de 

produção.  O texto mais conhecido de Vygotsky sobre a escrita é A pré-história da linguagem 

escrita
105118

. Creio ser válido destacar com a própria voz vygotskyana a crítica às formas e 

práticas de atuação no processo de aquisição da escrita, frisa-se que tal crítica é, hoje, muito 

recorrente nos meios da educação. No entanto, o problema criticado por Vygotsky parece 

perpetuar-se nas escolas brasileiras; talvez tal prática fossilizada
106119

 em nossas escolas tenha 

sido o motivo, a força motivadora, da escritura dessa dissertação: 

Até agora, a escrita ocupou um lugar muito estreito na prática escolar, em relação 

ao papel fundamental que ela desempenha no desenvolvimento cultural da criança. 

Ensinam-se as crianças a desenhar letras e construir palavras com elas, mas não se 

ensina a linguagem escrita. Enfatiza-se de tal forma a mecânica de ler o que está 

escrito que se acaba obscurecendo a linguagem escrita como tal (Vygotsky, 

2007:125).  

As palavras do autor fazem ecoar que alfabetizar, levar a criança à apropriação da 

linguagem escrita vai além de simplesmente pautar uma prática docente centrada num 
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psicológicos automatizados ou mecanizados, os quais as origens são remotas (...)‖ (Vygotsky, 2007:65). 
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processo simples de codificação e decodificação, conforme já enfocado. O ensino da 

linguagem escrita de forma mecânica deve abrir espaço para uma atuação dinâmica, como 

foco na exploração das ideias, das emoções, das inquietações que permeiam o infante. Isso 

significa a abertura para uma prática que possibilita o aprendiz inscrever-se refletindo e 

refratando o contexto socio-histórico em seu processo de apropriação da escrita. Certamente, 

esse é um fazer docente que destaca a língua escrita não apenas como intermináveis cópias, 

linhas e mais linhas de famílias silábicas, ―as‖, ―es‖  juntinhos , consequentemente, transcende 

a visão de ensino linear, fragmentado e descontextualizado. Ao contrário do encontrado, 

privilegia a construção da linguagem escrita dentro de práticas sociais de uso da escrita.  

Vygotsky orienta que o processo de construção da linguagem escrita difere-se do ensino 

da linguagem falada, esta a criança pode desenvolver por si mesma e o ensino da escrita 

requer um treinamento artificial, um esforço maior, estaria relacionada aos conceitos 

científicos de funções mentais superiores.  É comum, nos espaços escolares, a centralização 

na parte mecânica do processo da escrita, nas habilidades motoras; no entanto, pouco se dá 

destaque a linguagem escrita como um ―(...) sistema particular de símbolos e signos cuja 

dominação prenuncia um ponto crítico em todo o desenvolvimento cultural da criança‖ 

(VYGOTSKY, 2007:126). De encontro a tal pensamento está a prática docente que vê o aluno 

somente como um ser reativo. 

Não cabe aqui me deter numa investigação mais detalhada sobre a pré-história da escrita, 

mostrar o que leva as crianças a escrever. Por isso, abro espaço para a próxima seção, que busca 

tecer um elo entre os autores que neste trabalho trouxeram reflexões sobre a linguagem. 

 

5.3- O ELO ENTRE VYGOTSKY, BAKHTIN E WITTGENSTEIN 

 

―Veio me dizer que eu desestruturo a linguagem. Eu 

desestruturo a linguagem? Vejamos: eu estou bem sentado 

num lugar. Vem uma palavra e tira o lugar de debaixo de 

mim.‖ (BARROS, Manoel De, 2000:57). 

 

 A prosa poética de Manoel de Barros questiona, brinca com a relação entre o homem e 

a linguagem, desestabiliza significados  cristalizados e metaforicamente questiona a ideia de 

que a linguagem seja controlada pelo falante, evidencia o quanto é dialética essa relação  e 

indica que em alguns momentos somos controlados pela linguagem. Na seção anterior, foram 

discutidos os elos entre pensamento e linguagem, chega a hora de costurar os fios de 
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pensamentos dos autores que, neste trabalho, versam sobre essa personagem que nos 

estrutura,costura: a linguagem. 

   Ainda  destacando as teorias   vygotskyanas, me permito dialogar com as reflexões de 

Bakhtin sobre o estudo da linguagem. Esta, para o autor, como já apontado nesta dissertação 

no capítulo 2, também se constrói no ambiente social, é um meio pelo qual os indivíduos 

interagem. Pela perspectiva bakhtiniana, a linguagem é composta por muitas vozes sociais e o 

sujeito, aquele que usa e constrói a linguagem, não pode ser percebido como coisa isolada; 

seu conhecimento tem um caráter dialógico, ou seja, interage com o contexto social, cultural, 

histórico.  

Parece-me, então, que  Bakhtin e Vygotsky estão em contato, pois ambos  entendem o 

sujeito/indivíduo como seres interacionais e, sobretudo, encontram-se quando  escolhem 

como fio condutor e central de suas reflexões a linguagem.  Além do que os autores 

romperam o modelo positivista de ciências humanas e basearam suas análises na perspectiva 

da historicidade, na centralidade da linguagem e na interdisciplinaridade.Vygotsky, ao 

reestruturar a psicologia, entrelaça aos aspectos culturais, históricos e sociais, a filosofia, a 

linguagem, a literatura e a  semiótica. De igual modo, Bakhtin estuda fenômenos linguísticos  

a partir de  uma perspectiva histórica, cultural, ideológica e interliga filosofia, estética, 

literatura, psicologia e semiótica (Freitas,1997). Deixo frisado que Vygotsky valorou a 

linguagem e a tomou  como um sistema simbólico fundamental em todos os grupos humanos 

no curso da história social. Para o autor, a linguagem  é ―instrumento‖ de construção de 

conhecimento, signo de mediação entre o homem e a ―realidade‖, conforme já abordado na 

seção anterior.  

Antes de travar um diálogo entre Wittgenstein
107120

e Vygotsky é relevante lembrar que 

aquele apresentou uma fase de produção científica marcada pelo positivismo, um paradigma 

do qual Vygotsky distanciou-se. As proposições presentes em Wittgenstein I definitivamente 

não encontrariam eco no trabalho de Vygotsky. Por acreditar na interação entre os seres, 

como já dito neste trabalho, creio que os conceitos e conhecimentos podem modificar e se 

modificam de acordo com o contexto social, cultural e histórico. Com esse olhar distanciado 

das significações fixas, consigo entender o porquê do pensamento filosófico de Wittgenstein 

ter sofrido, com decorrer do tempo e dos contextos, tantas transformações. Percebamos tal 

processo de modificação nas palavras de Wittgenstein: 
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Há quatro anos (...) tive oportunidade de reler meu primeiro livro (o Tractatus 

Logico-Philosophicus) e de esclarecer seus pensamentos. De súbito, pareceu-me 

dever publicar juntos aqueles velhos pensamentos e os novos, pois estes apenas 

poderiam ser verdadeiramente compreendidos por sua oposição ao meu velho modo 

de pensar (Wittgenstein, 1975:12). 

 

 Assim cabe esclarecer que, em Investigações Filosóficas, Wittgenstein compartilha do 

mesmo paradigma que Vygotsky percorreu, no tocante à linguagem. Por este novo olhar 

wittgensteiniano, as circunstâncias constroem, também, o sentido da proposição, o contexto 

social passa a ser relevante para a construção do significado. Consequentemente, é importante 

para o desenvolvimento do indivíduo (foco de Vygotsky) e igualmente importante para olhar 

a linguagem como discurso, inserida no que Wittgenstein chamou de ―jogos de linguagem‖, 

nos quais as regras são estabelecidas, mas os lances são variáveis. Isso porque se as 

circunstâncias interferem na garantia fixa da significação, estamos falando que o contexto faz 

parte da construção do significado. Vejo, então, neste momento, um ponto de contato entre as 

discussões filosóficas dos autores em questão, já que um discute o desenvolvimento do 

indivíduo através do contexto, da interação (Vygotsky) e o outro percebe a linguagem, elo de 

interação entre os seres, marcada pelas circunstâncias (Wittgenstein). 

Tendo estabelecido, nestes primeiros capítulos, os construtos que dão o embasamento 

teórico para esta investigação, atribuo ao próximo capítulo a função de elucidar os alicerces 

metodológicos desta pesquisa. Nesse capítulo, será esclarecido o caminho seguido, bem como 

o contexto, os participantes e os percalços sofridos durante a geração de dados para a 

realização deste trabalho.  Vamos às agulhas, tesouras, linhas que tecem este leve rendado... 
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     108 

 
Linha severa da longínqua costa --- 

Quando a nau se aproxima ergue-se a encosta 

Em árvores onde o Longe nada tinha; 

Mais perto, abre-se a terra em sons e cores: 

E, no desembarcar, há aves, flores, 

Onde era só, de longe a abstracta linha. 

 

Horizonte, Fernando Pessoa 

 

 

 

 

 

 

108 
―Costureiras‖, Tarsila do AMARAL,1950 (Acervo do Mac). 
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6- COSTURANDO UM CAMINHO: METODOLOGIA 

 

“Fazer pesquisa seria então uma tentativa de ir além das 

aparências, de descobrir categorias e conexões abstratas 

subjacentes a fenômenos familiares (cotidianos)‖ (Cavalcanti, 

Marilda, 1990: 45). 

 

A voz de Marilda Cavalcanti ecoa em mim, me faz pensar em como ir além da intuição, 

do senso comum, da experiência, como ir em busca da abstrata linha. Pesquisar requer a 

escolha de um percurso, de um caminho amparado por um arcabouço teórico e pelos métodos 

a serem seguidos. A investigação que propus realizar teve como instrumentos principais de 

geração de dados: observação, entrevistas, questionários. Utilizei, também como 

instrumentos, cópias de cadernos de alunos, cópias do livro didático usado nas classes 

observadas, modelos de provas e de trabalhos, anotações, etc.  Empreguei, portanto, todo 

material que pudesse gerar dados sobre as práticas educacionais que ―enlaçavam‖ o par leitura 

↔ escrita no contexto observado. 

 Além disso, lancei mão de notas de campo, onde registrava informações que 

enriqueceriam a análise. Da mesma forma, acompanhou-me um diário de pesquisa, no qual 

fui registrando minhas impressões sobre fatos que achava importantes para pensar sobre  

minhas perguntas de pesquisa. Neste capítulo, trato das escolhas e procedimentos de 

investigação. Mas, antes de dissertar sobre tais procedimentos, creio ser relevante, sobretudo, 

para mim, que tenho uma ampla experiência docente, mas, pelo menos até terminar esse 

trabalho, pouca experiência em pesquisa, responder a pergunta: O que é metodologia?   

 

6.1- UM CAMINHO A PERCORRER 
 

 Como já mencionado na introdução deste trabalho, minha pesquisa surgiu a partir de um 

dado presente dentro do meu contexto de trabalho. Como explicar a pouca proficiência escrita dos 

aprendizes? Ouvia explicações categóricas dos professores da instituição focada. Como toda 

afirmação categórica é perigosa, desconfiei de minhas próprias certezas e daquelas que ouvia 

pelos corredores da escola. Por isso, interroguei-me e cuidei para não cair em generalizações, para 

não estender minhas visões cotidianas como verdades para todo espaço escolar; busquei, no 

espaço acadêmico, um caminho para iniciar e respaldar minha investigação. 

 Para que essa minha interpretação tomada por sentimentos, por um olhar empírico, por 
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um saber espontâneo gerasse conhecimento científico e se afastasse do senso comum 

(Hryniewiewicz, 1999), procurei caminhos que me permitissem compreender o dado real — a 

dificuldade de expressão escrita dos discentes. Consequentemente, questionei minhas 

certezas, que, aparentemente, pareciam mumificadas no ambiente escolar. O que meu senso 

comum viu como fatos,  o olhar científico interpreta como problemas e atitudes que precisam 

ser explicados, conforme aponta Chauí (2002). 

Porém, para tomar tal prática científica, eu precisaria de método. Então, chegou-me a 

questão: O que é metodologia? A definição do dicionário nos diz: conjunto de métodos. A 

etimologia da palavra método é: do grego meta (através de) e hodos (caminhos). No verbete 

método de Japiassu & Marcondes (1996), leem-se diferentes compreensões para o termo. 

Parafraseando algumas dessas definições, a partir dos autores referenciados acima, destaco a 

definição de Descartes, que entende por método as regras certas e fáceis, com as quais todos 

os que as observam jamais tomarão como verdadeiro o que é falso. Diante deste conceito 

paradigmático, cri que tal modelo não seria o caminho da minha pesquisa, já que não 

pretendia trabalhar com as dicotomias certo ou errado, verdadeiro ou falso.  

 Embora eu tivesse pouca experiência no campo da pesquisa, as aulas do Programa 

Interdisciplinar em LA, que eu assistia como ouvinte, f0-izeram-me intuir que eu não deveria 

buscar conhecimento como construção de uma verdade e fornecer ―soluções‖ definitivas para 

problemas relativos ao uso da língua escrita na sala de aula. Essa atitude científica que busca 

relações de causa-efeito, um raciocínio lógico e dedutivo, é originária de um mundo que 

entendia a pesquisa como necessariamente positivista. Moita Lopes (2006:25) postula que 

―(...) a pesquisa em ciências sociais hoje questiona as formas tradicionais de conhecimento e 

abre um leque muito grande de desenhos de pesquisa de natureza interpretativista‖. 

Japiassu &Marcondes (1996) também nos definem o método hipotético-dedutivo, 

através do qual se constrói uma teoria com hipóteses que possam ser confirmadas ou 

refutadas. Na obra desses autores, ainda lemos sobre o método dialético, que procede pela 

refutação das opiniões do senso comum. Na leitura de tal verbete, percebe-se que há 

diferentes caminhos de investigação científica. Então, concluo que a metodologia é um estudo 

sobre esses métodos e fundamentos que o pesquisador utiliza para responder suas questões de 

pesquisa.    

Neste sentido, desde que iniciei minha pesquisa, ou melhor, a partir da época em que assistia 

às aulas da pós-graduação como ouvinte, tinha consciência de que era preciso buscar um caminho 



- 112 - 
 

para produzir conhecimento acadêmico, uma metodologia que me afastasse do senso comum, das 

visões construídas apenas pela minha vivência docente. Chauí (2002:249) declara que o senso 

comum exprime sentimentos e opiniões individuais ou de grupos, são visões generalizadoras e 

subjetivas, tendem a cristalizar conceitos, com os quais a realidade é interpretada.   

Mas, paradoxalmente, esse mesmo senso comum foi a minha porta de entrada para a 

produção do conhecimento científico, para a construção das minhas questões de pesquisa. 

Para que isso ocorresse, foi necessário buscar um caminho rigoroso, bem sistematizado e 

demonstrado metodologicamente (Hryniewiewicz, 1999). Devo dizer que meu caminho de 

pesquisa, meu método de pesquisa, não nasceu propriamente antes da investigação, mas foi 

construído na medida em que a pesquisa foi avançando; a cada nova situação, novos recursos 

metodológicos, a princípio não cogitados, foram utilizados como meio de geração e 

interpretação de dados. Por isso, durante todo o processo de pesquisa tive uma atitude de 

releitura das minhas práticas como pesquisadora, conforme indica Hryniewiewicz (1999). 

Isso posto, penso que já é momento de dissertar sobre modelos epistemológicos de 

leitura da realidade, sobre paradigmas de pesquisa. A próxima seção tece considerações sobre 

o paradigma metodológico interpretativista — a minha escolha teórica. 

 

6.2- UMA INVESTIGAÇÃO INTERPRETATIVISTA 

 

―Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo... 

  e vivo escolhendo o dia inteiro!‖ 

 (Ou isto ou aquilo, Cecília Meireles) 

 

Ficamos diante de escolhas a todo momento. Constantemente, nos chega a questão ecoada 

por Cecília: ―Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo...‖.  Ao entrar no mundo da pesquisa, também 

nos deparamos com caminhos a seguir. Surgem dúvidas... Mas, certamente, a escolha de um 

paradigma deve estar intimamente ligada à visão com a qual você olha o seu objeto de estudo. 

Têm-se, então, dois caminhos, dois paradigmas: o positivista e o interpretativista. O primeiro 

trabalha com uma visão monológica, busca-se a comprovação; às vezes, chega-se a uma 

dicotomia entre ―sim ou não‖, o foco é único, trabalha-se com ―uma realidade‖. Sob esta 

perspectiva, no mundo social, existe uma verdade objetiva que pode ser capturada ou descoberta. 

Quando tais ―verdades‖ são ―descobertas‖ precisam ser provadas cientificamente, e, 
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quando ―encontradas‖, tendem a ser generalizadas, ou seja, constituem-se ―verdade‖ para 

muitos contextos. Segundo McDonough & McDonough (1997), os que se alinham a esse 

paradigma primam por precisão e controle de resultados. Sob a ótica da tradição positivista, 

seus pesquisadores não imputam nenhuma interferência aos resultados, não influenciam o 

processo. Como, então, escolher tal paradigma, se estou envolvida no contexto de pesquisa? 

Como afastar ―totalmente‖, durante a geração de dados, minhas crenças, suposições, etc? A 

minha dúvida entre isto ou aquilo começou a ser diluída. 

 Na tradição interpretativista, o mundo é visto dialogicamente, a verdade é relacional, o que 

faz esse paradigma optar por um olhar contextualizado. Sob esta perspectiva, aceita-se que as  

realidades sejam  múltiplas, o que possibilita a interpretação de várias verdades. McDonough & 

McDonough (1997) postulam que os fatos, as crenças, os valores, as relações e as identidades são 

construídas; portanto, podem gerar várias ―verdades‖ e múltiplas interpretações. Conforme 

postula  Bruner (1997:15), a Revolução Cognitiva trouxe ―(...) a ‗mente‘ de volta às ciências 

humanas, após longo e frio inverno de objetivismo‖. Tal perspectiva científica permitiu a 

construção de estudos sobre o homem que viabilizou a interpretação das ―verdades‖. Ao ler 

Brandão (2002), afastei-me, ainda mais, da escolha de um paradigma positivista para minha 

pesquisa; segundo o autor, a verdade, após a flexibilização da noção de verdade científica, 

também sublinhada por Bruner (1997), passou a ser entendida como um processo.  

Então, como buscar um sim ou não dentro de sala de aula? Uma única verdade em meio 

a tantas vozes? Como não entender o pesquisador como parte da pesquisa? Por todas essas 

questões, escolhi, comparando as duas vertentes, como meu paradigma: a pesquisa 

interpretativista. E tal escolha ratifica-se, ainda mais, por entender esse estudo como 

pertencente à LA; este campo não pretende solucionar problemas, mas, ao contrário, procura 

problematizá-los ou gerar inteligibilidades sobre os ―problemas‖ (Moita Lopes, 1996).  

Numa pesquisa interpretativista, o pesquisador, assim como os teóricos em que me apoio, 

considera os aspectos sócio-históricos do contexto de pesquisa, dos participantes da pesquisa e até 

mesmo se inclui como participante do processo. Além disso, considera que sua presença interfere 

de alguma forma nos resultados. Os pesquisadores desse campo teórico não assumem uma visão 

objetiva do mundo social, bem como não generalizam seus resultados de pesquisa para todo 

contexto social. Amparando-me nas palavras de Erickson (1984:60), citado também por Lopes 

(2005:120), uma pesquisa interpretativista é calcada na ―subjetividade disciplinada‖. 

Na próxima seção, procuro justificar o que caracteriza o perfil de uma pesquisa 
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interpretativista de cunho etnográfico. 

6.3-PESQUISA ETNOGRÁFICA 

 

―In recent years ethnography has also become of considerable 

interest to  sociologists, linguists (…) who see the need to study 

human behaviour in its social context‖ Van Lier 

(1988:53)
109

.
122

 

 

 Mais uma vez, recorro à etimologia do termo etnográfica para orientar minha reflexão. 

O vocábulo etnografia é formado por dois termos gregos: ethnos, que significa povo e graph, 

que significa grafia. Literalmente, etnografia significa ―escrever sobre as nações‖ 

(ERICKSON, 1984:52). Explorando o termo, Erickson indica que o termo ethnos refere-se a 

qualquer rede social que forme um corporativo, no qual as relações sociais sejam reguladas 

pelos costumes. Nas sociedades modernas, destaco como um desses corporativos as escolas, 

as salas de aulas, foco deste trabalho.  

Frisa-se que um estudo etnográfico não trata ―(...) somente uma unidade social de 

qualquer tamanho como um todo, mas a etnografia envolvida nos eventos‖ (ERICKSON, 

1984:52)
110

.
123

Nesse ponto, marca-se a diferença entre um estudo etnológico e um etnográfico. 

O primeiro não destaca um contexto particular, mas o seu principal foco é identificar os 

princípios de ordem no comportamento social da humanidade como um todo (perspectiva 

holística). Segundo Erickson (1988:1084), ―a etnologia é a comparação sistemática de modos de 

organização sociocultural através da mais ampla gama possível de grupos humanos conhecidos, 

presente e passado. A etnologia serve como pano de fundo para qualquer estudo 

etnográfico‖.
111124

Já os estudos etnográficos  se  interessam  pela interação social diária, têm um 

foco particular, procuram descrever o discurso e as situações de uso destes, i.e., o foco é a 

especificidade. 

As características da pesquisa etnográfica alinham-se ao trabalho de investigação que 

me propus a desempenhar, já que tal corrente apresenta como característica um estudo 

centrado na observação pormenorizada, detalhada dos eventos ocorridos num determinado 

contexto; no caso em foco, em salas de aula. Pensando a escola de acordo com as categorias 
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 "Nos últimos anos, a etnografia tornou-se também de considerável interesse para os sociólogos, linguistas 

(...) que veem a necessidade de estudar o comportamento humano no seu contexto social"(minha tradução) 
110

 Minha tradução para ―(...) only treats a social unit of any size as a Whole but that the ethnography involved in the events‖. 
111

  Minha tradução  para ―That Field is called ethnology, the systematic comparison across the widest possible range 

of known human groups past and present. Ethnology  serves as a backdrop  for every ethnographic study.‖ 
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de Malinowski
112

,
125

podemos problematizá-la de acordo com a organização social: pessoas, 

status, papéis, direitos, obrigações. A partir de tais categorias e, segundo as mesmas, seria 

possível construir proposições sobre os papéis das pessoas na escola, bem como as redes de 

obrigações e direitos que as cercam. Como se pode perceber, há muito que observar num 

evento dentro de uma escola. 

 Van Lier considera a etnografia como um método de pesquisa social, que observa um 

contexto por diversos ângulos, no qual o conhecimento crítico gerado nas investigações 

etnográficas deriva do significado que os participantes desenvolvem no contexto social; no 

meu caso, em sala de aula. Van Lier (1988) aponta que na educação os estudos etnográficos 

apresentam três tendências principais, levando-se em conta ao longo de um continuum a 

teoria, o método e as ferramentas (figura 6, a seguir): 

 

                                       ETNOGRAFIA 

 

                           Teoria          Método          Ferramenta 

                        Interpretação     Heurística          Exploração 

                    Compreensão  Monitoramento     Geração de dados         

                    Figura 6: Continuum do trabalho etnográfico 

 

De acordo com Van Lier, os estudos etnográficos cresceram, sobretudo, no campo 

educacional, porque os modelos quantitativos, de poucos e controlados dados provocaram 

insatisfações. Uma das principais tendências, indicadas no continuum acima, é considerar 

os princípios (olhares) êmicos (particulares) e holísticos (gerais) na investigação do 

contexto da sala de aula. Como observei contexto da sala de aula e descrevi atitudes e 

preferências dos professores quanto ao uso da língua escrita como mecanismo pedagógico 

(foco geral), bem como percebi a utilização de tal ferramenta (foco particular), localizei 

meu trabalho no campo etnográfico.  

Através dos dados, gerados a partir das ferramentas mais à frente abordadas, busquei a 
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Antropólogo considerado um dos fundadores da antropologia social. Citado em Erickson, 1984. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia_social
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compreensão do processo didático que professores da disciplina focada na pesquisa utilizaram 

em suas práticas, ou seja, quando e como a produção escrita do aprendiz foi abordada, 

explorada, interpretada. Reafirmo que, ao focar como os professores exploravam a escrita, 

deparei-me com a tensão gerada pelo par leitura↔escrita. 

Num universo de informações que uma sala de aula pode gerar, é necessário eleger 

alguns tópicos como mais relevantes. No entanto, é igualmente importante, conforme indica 

Erickson (1984), comunicar o seu ponto de vista. É condição sine qua non questionar e dizer 

ao leitor: Como cheguei a esse ponto de vista? O que eu deixei e o que coloquei? Qual foi a 

lógica de minha seleção? Do universo avaliado por mim, o quanto monitorei? Por que  

monitorei comportamentos nessa situação e não em outras?  

A todas essas questões procurei deixar meu leitor ciente e, para isso, descrevi, às vezes 

até repetidamente, os dados gerados (capítulo 7). Igualmente, procurei contextualizar as 

situações a fim de que ficassem claros o processo de pesquisa e o conjunto dos dados 

interpretados. Desta forma, meu leitor poderá conhecer e construir suas interpretações sobre o 

contexto refletido. Para gerar tais dados e descrições, repito, utilizei como principais 

instrumentos: questionários, entrevistas e observação participante.  

Para que meu leitor possa compreender as reflexões desta pesquisa, o que aconteceu em 

meu contexto de pesquisa, como os eventos foram sendo tecidos e que significados tinham 

para os personagens (Moita Lopes, 1994:334), na próxima seção, descrevo meu contexto de 

pesquisa e seus participantes. Assim, teço um pouco mais esse trabalho. 

 

6.4-O AMBIENTE DA PESQUISA, O CONTEXTO E OS PARTICIPANTES 

 

―Começo a ver no escuro  

um novo tom de escuro.  

Começo a ver o visto  

e me incluo  

no muro.‖  

(Andrade,1973: 226) 

O contexto deste trabalho, ainda, deve estar escuro para meu leitor. Faz necessário 

iluminá-lo para melhor o visualizarmos e compartilharmos. O cenário da pesquisa é uma 

escola de ensino médio da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro. A unidade escolar, 

convém sublinhar, completou, no ano de 2009, sessenta anos de existência. A instituição está 

situada num bairro de classe média da Ilha do Governador, seus alunos, em sua maioria, são 
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oriundos da rede municipal de ensino. Os aprendizes, geralmente, são moradores das 

comunidades (favelas) da Ilha do Governador e dos bairros próximos. É importante frisar que 

os nomes dos participantes da pesquisa foram preservados, bem como o nome da instituição. 

 A escola apresenta três turnos de funcionamento, cada um com características de 

público e professorado distintas. A distinção não é oficial, mas proferida entre alunos e 

docentes. Estes comentam que o primeiro turno caberia aos alunos mais novos e mais 

aplicados, seus professores são os mais antigos na casa e ―tidos‖ como os mais responsáveis e 

dedicados. O segundo ―apresentaria‖
113

,
126

de acordo com a comunidade escolar, um público 

misto, com alguns alunos mais velhos e um número maior de repetentes. O turno da noite 

seria composto por número significativo de alunos jovens e adultos trabalhadores; os 

professores deste grupo ―seriam‖, conforme a crença escolar, mais tolerantes. É importante 

indicar que observei turmas da tarde e que, durante o período da pesquisa em sala de aula, 

trabalhei no terceiro turno. Não é objetivo deste trabalho problematizar tais perfis da 

instituição, mas eles podem representar dados relevantes para minha análise.  

Vale mencionar que a instituição de ensino em foco teve sua diretoria substituída no 

final do ano de 2008. Isto não aconteceu por eleição direta, como já não ocorre há alguns anos 

na rede estadual, mas através da indicação feita pelo diretor anterior. A atual administração, 

numa reunião realizada em fevereiro de 2009, apresentou algumas mudanças na gestão. A que 

mais provocou polêmica envolvia a prática de avaliação bimestral. A partir daquele momento, 

haveria provas bimestrais únicas, ou seja, todas as turmas de cada turno fariam a mesma prova 

de uma disciplina específica. Um determinado professor ficaria responsável pela confecção 

dessa prova com conteúdos mínimos, cuja avaliação valeria cinco pontos. Segundo o diretor-

adjunto, responsável pela parte pedagógica, essa medida seria necessária para unificar a 

avaliação, já que havia diferentes tipos de provas. 

A medida gerou muita discussão, pois os professores entenderam que tal procedimento 

feria a autonomia do professor. Diversos argumentos foram apresentados pelos professores; 

alguns disseram que em cada turma o processo pedagógico se dá de forma específica, os 

problemas são os mais variados e o conteúdo caminha em ritmos distintos, sobretudo quando 

os professores entram em licenças médicas. A principal razão alegada apontava para o fato de 

os professores serem diferentes, logo, as maneiras de desenvolverem os conteúdos também 
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 Uso o futuro do pretérito porque não tive acesso a dados oficiais que comprovassem tal informação. Mas fiz 

questão de registrar tal característica, pois faço parte do corpo docente da instituição e posso sentir no dia a 

dia tal realidade. 
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seriam diferentes. Portanto, suas avaliações precisavam e eram diferentes. Por todos esses 

motivos, segundo eles, não seria possível um padrão de avaliação. Os docentes, então, 

pediram uma votação para confirmar ou não a nova medida. 

O pedido não foi aceito, os diretores alegaram que desejavam elevar o nível da educação 

oferecida pela escola, aprovar mais alunos no Enem e, pela interpretação de alguns professores, 

ter uma avaliação global melhor no SAEB. Diante dessa alegação, uma professora argumentou 

que os próprios diretores tinham elogiado o grupo no início da reunião pelo excelente resultado 

que os alunos da unidade tinham alcançado no Enem – entre as escolas públicas, o centésimo 

lugar – e pelo destaque na Olimpíada de Matemática (2008). Frente a tal argumento, um dos 

diretores se irritou e disse que a medida era definitiva e que aquela resistência era fácil de entender 

com argumentos da Física: ―Um corpo inerte apresenta resistência à força.‖ — frase dita 

ironicamente. O ambiente ficou tenso e a professora, antiga na casa, ficou ofendida.  

Neste contexto institucional em fase de mudanças e com certo conflito, iniciei minha 

pesquisa.  Não observei minha própria sala de aula, já que investigo questões ligadas ao uso 

da construção escrita no processo de ensino-aprendizagem do aprendiz não como 

responsabilidade apenas das aulas de língua portuguesa, mas, sobretudo, em outras 

disciplinas. Por isso, escolhi duas turmas diferentes como grupo focal para observar as aulas 

da disciplina de História. Na pauta de chamada das turmas escolhidas, a 1003 e a 1007, 

constavam, respectivamente, 47 e 51 alunos. Mas, durante o período de observação para a 

pesquisa, havia, em média, 35 a 40 alunos presentes em sala.  Tal fato explica-se: ao longo do 

ano, muitos alunos deixam de frequentar as aulas, outros entram durante o período letivo, mas 

as pautas não são reorganizadas numericamente; corta-se o aluno, quando oficialmente 

confirmada sua saída, mas seu número permanece na pauta. 

Observei a turma 1003 durante o terceiro e quarto tempos do turno da tarde, a turma era 

composta em sua maioria por alunos entre 15 e 17 anos, com poucos repetentes. Quem é o 

docente de História dessa turma? A professora da turma é antiga na casa, é experiente, tem 

muitos anos no magistério e apresenta duas matrículas na rede estadual de ensino e, no ano de 

2009, experimentava lecionar para alunos da rede particular. Frisa-se que não é do gosto da 

docente trabalhar com tal público, mas as condições econômicas a obrigaram. Mestra em 

História pela UFRJ, a professora é considerada pela comunidade escolar como responsável e 

―legal‖. Destaco que, quando pedi para observar sua sala de aula, a professora me atendeu 

prontamente. Indicarei esta como professor A. 
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Quem é o professor regente em História da turma 1007? A turma 1007, observei nos 

dois primeiros tempos do segundo turno. O professor regente da disciplina História trabalha 

há um certo tempo na escola e é tido como muito exigente; em suas turmas, há sempre um 

grande números de alunos em recuperação bimestral. O docente tem especialização em 

História pela UFF, apresenta matrículas na rede estadual e municipal de ensino (RJ) e já 

lecionou na rede particular de ensino. Quando pedi para que assistisse a suas aulas, percebi, 

no professor, uma leve reticência, que interpretei, nesse primeiro momento, como uma branda 

resistência, mas, o docente, meu ―companheiro‖ de longa data, aceitou gentilmente. 

Identificarei este como professor B. 

Diante das muitas mudanças no quadro de horário de aulas, durante o primeiro bimestre 

de 2009 não pude assistir às aulas do contexto explorado. Essas mudanças tiveram vários 

motivos, professores gozando de licenças médicas, aposentadorias e, sobretudo, medida 

tomadas pela Secretaria de Educação, que modificavam a todo instante o horário e os 

professores das turmas. Entre muitas mudanças, que, aliás, acontecem em todo início de ano, 

logo em março, foram retiradas algumas disciplinas da grade curricular, professores perderam 

seus tempos de aulas, os horários foram modificados inúmeras vezes. Eu não conseguia 

ajustar nem as turmas, nem os horários de observação. Em abril, a Secretaria de Educação 

voltou com as disciplinas retiradas e os horários ficaram mais estáveis. 

As provas bimestrais chegaram e os professores me sugeriram que adiasse a observação, 

já que não haveria aulas, mas sim provas e recuperação, que, também, são provas. Não 

observei, mas recolhi dados importantes para a pesquisa. Justamente com a equipe de História 

ocorreu o primeiro problema quanto à prova única. O professor B elaborou a prova bimestral 

(anexo 4), que apresentava perguntas discursivas e, antes de cada questão, havia um trecho de 

algum texto relacionado ao que foi perguntado. Os demais professores da equipe entenderam 

que a forma da prova era complicada, igualmente a correção. Ouvi na sala dos professores que 

a tal prova era muito difícil e que os alunos não conseguiriam realizar a prova.  

Um grupo de professores de História, nas vésperas da prova, foi à direção expor o 

problema. Segundo eles, o professor B, não ciente da reunião, mostrava-se irredutível, não 

mudaria a prova. Como a negociação ocorreu via e-mail, tentei ter acesso às mensagens, mas 

não consegui, embora tenha recebido a promessa de que elas me seriam enviadas — 

interpretei  esse fato como resistência à minha ―invasão‖. O diretor-adjunto, também 

professor de História, achou relevante a confecção de outra prova; foram, então, realizadas 
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duas provas da disciplina. Tive acesso à prova do professor B, mas, por questões burocráticas, 

que leio como corporativistas ou até mesmo como medo de possíveis críticas
114

,
127

não 

resgatei a segunda prova. 

Diante de tantos desacordos, retardei a observação, que teve continuidade durante o 

segundo bimestre de 2009. Na volta às aulas após recesso do meio do ano, as observações 

foram, novamente, interrompidas em virtude do surto de gripe suína.   

Quem é a pesquisadora? Em consonância com a tradição interpretativista, na qual este 

trabalho se inscreve (cf. seção 6.2), considero-me parte dos eventos analisados aqui. Desta 

forma, falo como uma mulher de 35 anos, casada e com dois filhos, durante o período de 

geração de dados desta pesquisa estava grávida do meu segundo filho, o Guilherme. Formei-

me em 1996 em uma faculdade de Letras (Português-Latim), de uma Universidade Federal do 

Rio de Janeiro. Já neste tempo interessava-me por questões que envolviam a leitura e a 

escritura, fui estagiária e resenhista da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, 

instituição comprometida em investir no aprimoramento da leitura crítica e na formação da 

biblioteca dos nossos ―pequenos‖ leitores. Ainda como estudante de Letras, fui estagiária na 

Biblioteca Nacional, trabalhava com acervo da SBAT
115

,
128

lia e catalogava de acordo com 

gêneros as peças teatrais.   

Já formada, ministrei aulas de Língua Portuguesa na rede pública do Rio de Janeiro, sou 

professora da rede estadual e municipal de ensino desse estado. Trabalho também na rede 

particular de ensino. Uma característica é marcante no meu exercício profissional, eu sempre 

fui designada para trabalhar com o que nas escolas chamam de Redação. Talvez isso se dê, 

porque na minha prática destaco a escrita como ferramenta do meu trabalho, bem como a 

leitura como forma efetiva de construção de conhecimento. Tais atitudes levam o cotidiano 

das minhas aulas para além dos estudos gramaticais. Quando estes são o foco da aula, procuro 

trabalhá-los não somente de acordo com as normas da gramática descritiva, normativa, mas, 

sobretudo, privilegio um estudo contextualizado da língua. Assim, fui tomada por uma 

professora que não gostava de trabalhar ―sério‖. 

Em 2004, conheci uma mestranda do curso de Linguística Aplicada da UFRJ, que ouvia 
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 Digo que tal medo era justificável, não porque a pesquisadora desejasse fazer críticas, mas, porque, já 

aquela altura, todos já sabiam que eu estava observando a caixa preta: sala de aula. Inclusive a direção, que 

imaginava que eu estava norteando minhas reflexões entre certo ou errado. Creio que, por isso, mostravam-se 

tão receptivos. 
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 Sociedade Brasileira de Artistas Teatrais (SBAT). Este acervo localizava-se no setor de Obras Raras da 

Biblioteca Nacional. 
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sempre as minhas queixas quanto à utilização da língua escrita dentro do ambiente escolar. A 

mestranda modalizou minhas inquietações, reclamações e alertou-me que minhas queixas 

tratavam-se de problemas de uso da linguagem. Nasceu meu desejo de pesquisar sobre o 

tema, mas uma carga horária exaustiva me impediu de ingressar num curso de mestrado. 

Cursei, então, algumas disciplinas isoladas no Nutes
116

,
129

procurava um caminho para refletir 

minhas inquietações. No ano de 2007, passei a ser aluna ouvinte da disciplina Metodologia de 

Pesquisa do Programa Interdisciplinar em LA, na UFRJ. Fui aluna ouvinte de cursos na pós-

graduação por um ano, nas sextas-feiras do ano de 2007, as minhas manhãs eram ocupadas 

com discussões à luz de Bakhtin, Wittgenstein, Vygotsky... e as minhas inquietações 

encontram um lugar para serem pensadas. No ano de 2008, preparei-me para a prova de 

seleção do mestrado em LA. Mas, para otimizar o tempo e aprender um pouco mais, continuei 

assistindo, agora como aluna especial, às aulas da minha orientadora. No ano de 2009, 

ingressei oficialmente no curso de mestrado em Linguística Aplicada. Para isso, tive que 

reorganizar minha jornada de trabalho, bem como, reduzi-la. 

Na próxima seção, esclareço os instrumentos de pesquisa utilizados para costurar, tecer 

este trabalho. 

 

6.5-  INSTRUMENTO DE GERAÇÃO DE DADOS 

 

       6.5.1-Observação participante 

 

 Minha pesquisa é de cunho etnográfico e, para fomentá-la, combinei como 

instrumento de geração de dados, num primeiro momento, questionários e observação 

participante. Acredito que esse tipo de observação foi um procedimento metodológico muito 

apropriado para desenvolver minha investigação, já que conheço e trabalho com os 

professores que observei. Estando junto a eles foi impossível não participar da prática e do 

cotidiano desses docentes.  
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 Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde é um órgão suplementar do Centro de Ciências da Saúde (CCS) 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Sua proposta de trabalho é de natureza interdisciplinar, 

desenvolvida por uma equipe multiprofissional, que integra contribuições de diferentes campos de conhecimento 

dentre os quais se destacam educação, comunicação, ciências naturais e da saúde e informática. 
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Como descrito anteriormente, o grupo de professores de História da escola em questão 

passava por um processo um pouco confuso na construção de instrumento de averiguação 

bimestral comum à equipe de cada turno. E, como eram sabedores do meu foco de pesquisa, 

constantemente fui abordada, mesmo que muito discretamente, com algum comentário sobre 

o tema. Vale dizer que houve, também, aqueles que até evitavam falar sobre algum assunto 

referente ao meu tema de pesquisa, quando eu estava próximo. Tal atitude não foi restrita aos 

meus colegas professores, mas, também de forma sutil, os diretores manifestaram estar 

atentos aos meus passos na instituição. 

Por tantos indícios, não houve como apenas observar. A realidade era: eu estava 

envolvida com a comunidade e em diferentes situações cotidianas. Entendi tais circunstâncias 

como muito positivas, pois, assim pude observar o que as pessoas que estavam inseridas e 

envolvidas no meu local de pesquisa realmente praticavam, pensavam ou até cochichavam. 

Toda conversa ou encontro serviu de fonte de informação (não importou se ocorreu numa 

situação formal de pesquisa ou não), todos esses dados foram anotados em meu diário de 

campo (de pesquisa), descrito a seguir.  

 

        6.5.2- Diário de campo 

Como instrumento de geração de dados, utilizei também um diário de campo, sobretudo 

quando estava em sala de aula observando a prática do docente de história. Neste instrumento, 

descrevi os fatos ocorridos em sala e também as minhas impressões, interpretações sobre a 

dinâmica em questão, bem como sobre atividades teóricas e práticas desenvolvidas. Para 

organizar anotações e para que estas estivessem de acordo com o objetivo da pesquisa, usei 

um planejamento prévio e delimitei o que deveria ser observado. Isto foi necessário para que 

eu não fugisse do foco da investigação. Eis o roteiro das notas de campo: 

                                   

Data da aula 

Tópico/tema abordado 

Material utilizado 

Tipo de explanação 

Descrição 

Estrutura de participação 

Quando utilizada a língua escrita? 

Avaliação dessa atividade na prática? 
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 Fatos observados: 

1. Como o professor de história põe em prática a língua escrita? 

2. Como foi utilizada a leitura? 

3. Como os alunos utilizam a língua escrita no processo de elaboração do 

conhecimento em história? 
 

 Sublinho que só inseri na minha rotina de observação o item ―Como a leitura foi utilizada‖ 

depois de alguns dias de observação. Isto porque a rotina de sala de aula me revelou dados que me 

fizeram desvendar algumas discrepâncias que não se encaixavam nas minhas  impressões iniciais. 

Fui para as salas de aula fixando o meu olhar somente para os eventos de escritura, mas a leitura 

colocou-se como um elemento imbricado nos problemas que aquelas turmas encontravam para se 

apropriarem do conhecimento e escrevê-lo. Por isso, a partir da revisão constante sobre os dados 

gerados, inseri, na minha rotina, os eventos de leituras em sala de aula.   

Cabe destacar que o meu diário de campo apresenta notas descritivas selecionadas a 

partir do roteiro acima e notas analíticas, reflexões pessoais, idéias e percepções surgidas 

durante a observação ou logo depois. Teríamos então: 

1. Reflexão/interpretação 

2. Asserção/questionamentos 

 

 6.5.3- Questionários    

     

Escolhi os questionários como instrumento de investigação porque me possibilitariam 

conhecer um pouco mais o contexto social dos meus atores sociais e, também, para poder 

delinear, num primeiro momento, como era a rotina pedagógica das salas de aulas que 

começava a observar. Sei que a presença de um observador de certa forma pode influenciar na 

rotina e nas formas de atuação dos observados. Por isso, procurei conhecer como costumavam 

ser as aulas antes da presença de um observador. Busquei perceber como a língua escrita 

aparecia na rotina do grupo observado. 

Usei dois questionários (anexo 7), um respondido pelos alunos das turmas 1003 e 1007, 

e o outro respondido pelos professores A e B. O questionário respondido pelos alunos 

apresenta 20 questões, é misto, apresenta perguntas fechadas e abertas. Estas permitem que o 

entrevistado manifeste suas opiniões e seus pontos de vista, importantes para uma pesquisa de 

cunho etnográfico.  
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Utilizei perguntas abertas para solicitar que os alunos descrevessem as aulas de História, 

comentassem suas participações durante as aulas e escrevessem sobre suas dificuldades em 

entender a disciplina. As perguntas fechadas apresentaram opções, porque eu buscava delimitar 

uma grande variedade de respostas a respeito de questões específicas; as indagações são, por 

exemplo, sobre o tipo de enunciados presentes nas provas bimestrais. Assim, todos os 

entrevistados foram submetidos às mesmas perguntas e às mesmas alternativas de respostas, 

previamente definidas. 

No questionário, há perguntas que visavam conhecer um pouco mais a realidade social 

dos alunos. Além das questões de cunho social, cuja intenção era levantar idade, sexo, bairro 

onde residiam, escola onde estudaram o ensino fundamental e se o aluno era repetente, o 

questionário trazia ,também, questões referentes às práticas de leitura e escrita (objeto dessa 

pesquisa). 

O questionário foi respondido nas salas de aula. Na turma 1003, com o professor 

regente e o observador presentes, já na turma1007, além dos alunos, só esteve presente o 

pesquisador-observador. Mais a frente, as situações serão narradas. O questionário respondido 

pelos professores só apresenta perguntas abertas; a professora A pediu-me que enviasse o 

questionário por e-mail, devolveu-me depois de poucos dias. Já o professor B... não 

respondeu. 

Ao formular a redação das perguntas, procurei vocabulário simples, mas não popular, em 

linguagem que pudesse ser entendida pelos atores sociais envolvidos, sobretudo pelos alunos. 

As questões foram próximas das experiências dos inquiridos. Preocupei-me  em certificar se as 

questões seriam compreendidas por todos; se algumas questões eram  difíceis aos olhos dos 

aprendizes; se as listas de respostas (questões fechadas) cobriam todas as respostas possíveis; se 

a ordem das questões era aceitável e se algumas questões não influenciavam respostas das 

questões seguintes. Para realizar esta tarefa, pilotei os questionários com minha amiga de 

mestrado, que apontou alguns ajustes, logo adotados. Em seguida, minha orientadora fez mais 

indicações; por fim, cheguei a um modelo final (anexo 7). 

Quando apliquei esses questionários, os aprendizes ficaram muito curiosos, 

cochichavam, foi possível ouvir frases do tipo: Por que ela quer saber disso? Agora, vou 

detonar esse professor! Isso vai nos ajudar?!!  Eu quero é passar de ano. Adolescentes se 

entreolhavam, respondiam rapidamente e depois queriam discutir o assunto. A pesquisadora 

não queria interferir no resultado dos dados pesquisados, mas o meu lado professora ficou 
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―louco‖ para problematizar e ouvir as agonias dos discentes diante da folha de papel, 

sobretudo, durante as avaliações. 

 Na turma 1007, apliquei os questionários na ausência do professor regente B; neste 

mesmo dia, apliquei um trabalho que o docente havia me pedido. Esta tarefa deveria ser 

realizada em grupo, as questões eram compostas por grandes textos e por uma indagação que 

deveria ser explorada discursivamente. Depois de terem sido provocados pelo questionário, 

alguns alunos identificaram que não conseguiam boas notas em História porque não tinham 

uma expressão escrita satisfatória. E diante de uma tarefa que exigia desempenho escrito, 

começaram a me solicitar ajuda, o desespero diante do desafio de preencher a folha em branco 

era imenso! Começaram a culpar o professor, me puxavam aflitos, pois vários precisavam de 

muitos pontos para passar de ano. E já que eu estava querendo saber sobre suas dificuldades 

na escrita, poderia ajudá-los — era o que pensavam. Vale dizer que os alunos que agiram 

dessa forma pertenciam à turma 1007. Já os alunos da turma 1003, ficaram curiosos, fizeram-

me perguntas, porém somente dois alunos me procuraram fora da sala de aula para discutirem 

sobre os temas abordados. Surgia a necessidade de gerar mais dados, lancei mão do 

instrumento: entrevista. 

 

6.5.4-Entrevista 
 

Após um longo período de observação e do momento do preenchimento dos 

questionários, prossegui minha trajetória procurando gerar mais dados para construir 

compreensão sobre fatos registrados.  

 Passado esse momento, percebi que era condição sine qua non uma compreensão maior 

sobre o grupo em questão. Para então complementar os resultados obtidos através dos outros 

instrumentos já utilizados (questionários e observação), providenciei entrevistas qualitativas. 

Selecionar os entrevistados foi uma tarefa tranquila, pois muitos queriam falar sobre o assunto 

que os afligia; procurei, então, construir perguntas, tópicos guias (anexo 8), que foram 

fundamentados a partir da leitura do capítulo XIII de autoria de Armando Petrucci presente no 

livro História de leitura ocidental, Cavallo e Chartier (2002).   

As entrevistas foram realizadas a partir de dois pequenos grupos. O primeiro era 

formado por três alunos da turma 1007, duas meninas e um menino; o segundo grupo era 

composto por duas meninas da turma 1003. Para realizar a entrevista, comuniquei à direção 

da escola, e esta disponibilizou um local calmo para realizar o encontro com os grupos. 
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Ficamos na sala dos professores, pois esta ficaria vazia por um tempo razoável e era 

refrigerada, fazia muito calor. Durante a primeira entrevista com o grupo da 1007, ficamos 

sozinhos; durante o período da entrevista, alguns professores entraram na sala, perguntaram  o 

que eu fazia ali e delicadamente se retiraram do ambiente. Porém, durante a segunda 

entrevista, alguns colegas não respeitaram a minha presença com os alunos, nem o pedido da 

direção, que solicitava que eu ficasse a sós com os alunos. Essa entrevista foi realizada em 

meio a muito ruído. As entrevistas foram gravadas e duraram cerca de trinta minutos; para ser 

mais objetiva, não as transcrevi integralmente,  destaquei somente os trechos relevantes para 

as reflexões deste trabalho. Convém ressaltar que depois de ler e reler os dados gerados e 

pensá-los a luz dos teóricos que fazem parte do escopo deste trabalho voltei às perguntas de 

pesquisa, separei o que era redundante e discrepante e categorizei os dados, conforme  será 

descrito no próximo capítulo. 

Metodologia de pesquisa posta, é chegado o momento de retomar as perguntas, 

categorizar os dados gerados para que assim eu possa alcançar a tão desejada resposta ou 

inteligibilidade para as questões que se colocaram. Já é tempo de refletir como foi usado o par 

leitura↔escrita à luz dos teóricos citados neste trabalho. É hora de usar ―as linhas‖ e costurar 

o leve rendado deste ―textum‖, deste tecido... 
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117 

  

―Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer‖ 

A moça tecelã, Colasanti (2003:12) 

  

 

 

 

 

 

 

117
 Las Hilanderas de ,Velazques.Imagem retirada do endereço 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com, acesso em 10/12/2010 

 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com
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7- TEMPO DE COSER: RESPONDENDO A MEUS QUESTIONAMENTOS 

 

―Tudo tem seu tempo determinado (...) tempo de coser; tempo 

de estar calado e tempo de falar...‖ (Eclesiastes 1:1-7). 

 

Nos capítulos anteriores, apresentei o escopo teórico que utilizei para trazer luz à 

interpretação dos dados gerados durante a realização deste trabalho. Já é tempo dessa 

pesquisadora ―tirar proveito‖ daquilo que discutiu teoricamente até aqui. É tempo de usar, 

como linha, os assuntos abordados nas seções anteriores para costurar as respostas a meus 

questionamentos. É tempo da pesquisadora-observadora, que calou e ouviu mais durante todo 

o processo de pesquisa, escrever sobre os fatos observados, textos gerados e interpretá-los à 

luz das ―linhas” teóricas entrelaçadas na tessitura destas páginas. 

Como já apontou Moita Lopes (1994), uma pesquisa interpretativista apresenta uma 

abundância de dados. E com meu trabalho não foi diferente. Os instrumentos de pesquisa 

produziram uma diversidade de dados muito grande, o que me trouxe uma imensa dificuldade 

de focar e restringir meu olhar. Então, para formar meu arquivo de dados referentes aos 

problemas de pesquisa vinculados à minha pesquisa, resolvi procurar as regularidades 

referentes aos eventos de leitura e escrita ocorridos, ecoados ou vinculados à sala de aula, 

presentes nos diários de pesquisa, notas de campo,  entrevistas,  cópias dos cadernos dos 

alunos, do livro didático utilizado e dos (questionários). 

Não analisarei separadamente os dados gerados pelos instrumentos utilizados, mas farei 

a triangulação dos mesmos a fim de gerar entendimento para as questões apresentadas no 

início deste trabalho, a saber: 

1. Quando e como um professor de História enfoca questões relacionadas à língua 

escrita?  

2. Como os discentes se apropriam do conhecimento apresentado pelo professor?   

3. Qual o papel atribuído à língua escrita no processo de aprendizagem do 

aprendiz?  

 

Faz-se necessário sublinhar que para ―responder‖ a essas macroperguntas, tive que 

operar com subítens. Para primeira macropergunta, utilizei o subitem: Como é a rotina de 

aula do professor? A segunda macropergunta foi vinculada a um subitem importantíssimo 



- 129 - 
 

para compreensão do processo de construção do conhecimento: Que atividades levam os 

alunos à apropriação de conhecimento?  Tal questão levou-me a destacar a leitura, já que não 

acredito, como aqui problematizado, em escritura sem apropriação do conhecimento através 

de um processo de leitura seguido por movimentos de reelaboração através da escrita. Foi 

necessário, então, para responder as três questões macro, observar os eventos de leitura em 

que o grupo focal estava envolvido. Por último, para responder a terceira macropergunta –

Qual o papel atribuído à língua escrita no processo de aprendizagem do aprendiz? – tive 

como subitem: Quais atividades escritas foram propostas aos alunos para serem desenvolvidas 

em sala de aula? 

Embora, eu tenha afirmado que não analisaria separadamente os dados gerados pelos 

diversos instrumentos utilizados, destaco como sendo relevantes os gerados através dos 

questionários
118131

respondidos pelos alunos. Volto-me, primeiramente, para os resultados 

gerais obtidos a partir da análise do questionário social aplicado com alunos, pois esse 

material nos revela um pouco mais sobre um dos personagens deste trabalho: os alunos. Creio 

ser importante delinear um pouco mais sobre o perfil geral do corpo discente em foco antes de 

me aprofundar nas demais questões em estudo. Isso porque, numa pesquisa no campo das 

ciências humanas com perspectiva sociointeracionista
119

,
132

procura-se ―(...) compreender os 

sujeitos envolvidos na investigação para, através deles, compreender também o seu contexto‖ 

(FREITAS, 2003:26). Costuro, então, a pontos largos, fazendo um alinhavo sobre os 

personagens principais desta dissertação. Adianto que já por este instrumento dados referentes 

ao par leitura↔escrita estão presentes e poderão ser retomados em outras seções. 

 

 7.1- ALINHAVANDO OS PERSONAGENS: LEITORES-ESCRITORES 

Embora não estejam relacionadas diretamente às questões de pesquisa, as respostas ao 

questionário social nos permitem conhecer melhor os alunos em questão, bem como seus 

hábitos de leitura e escritura, focos deste trabalho. Algumas questões geradas por esse 

instrumento podem nos dizer um pouco mais sobre o que esses discentes valorizam, não só no 

referente às práticas escolares de leitura e escrita como instrumento de aprendizagem, mas, 

também, como este par está presente em suas vidas. Vale lembrar que já na seção 6.4 
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O questionário social aplicado teve como referência Castro, 2009. 
119

Vale indicar que se encontra registro do termo sem o uso do hífen (sociointeracionista) 
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características dos estudantes foram destacadas. Através destes dados também entenderemos 

um pouco mais como esses atores sociais constroem e como são construídos pelas interações 

sociais
120133

que ocorrem em sala de aula.  

Isso posto, vamos aos dados...  Foram respondidos 34 questionários na turma 1003 e 33 

na turma 1007, pois somente alunos que quiseram responderam ao questionário. Conforme o 

dito na seção 6.3, vale relembrar que havia aproximadamente cerca de 35 alunos 

constantemente presentes em sala de aula. Friso que todos que estavam nas salas receberam o 

questionário, mas, na turma 1003, alguns alunos não devolveram o material respondido. 

Embora eu tenha observado a não devolução do material, não fiz nenhum comentário e deixei 

claro que não era preciso identificar o autor das respostas. 

  A primeira questão dirigida aos alunos é referente ao sexo: 20 meninas e 14 meninos na 

turma 1003 e 16 meninas e 17 meninos na turma 1007. A questão 4 mensurou o número de 

alunos repetentes em cada grupo focado; temos, então, o seguinte quadro: 14 alunos repetentes 

na 1003 e 7 na turma 1007, o que pode corroborar para o apontado na seção 6.3: o segundo 

turno da escola em questão tende a apresentar um número considerável de aprendizes repentes. 

Tal dado correspondente à organização institucional torna-se relevante para pensarmos como 

esses alunos são ―interpretados‖ e organizados dentro dessa comunidade escolar e como isso 

pode ou não interferir nas práticas que se desenrolam na sala de aula. 

Outro item importante para traçar um perfil do público discente das turmas está presente 

na questão 3 do questionário. Nesta, busquei conhecer onde os aprendizes cursaram o ensino 

fundamental. Constatei o já apontado na seção 6.3: a maior parte dos alunos é oriunda da rede 

de ensino municipal do Rio de Janeiro; mas há ainda 5 alunos da turma 1003 (14%) e 3 da 

turma 1007 (9%) vindos da rede particular de ensino.  

Em termos de idade, os dados nos indicam que mais de 60% dos discentes das duas 

turmas estão entre 15 e 16 anos; portanto, há um grande número de alunos que se encaixam na 

faixa etária (15anos) em que são avaliados pelo Pisa, programa internacional  que tem como 

foco  avaliar a performance escolar dos aprendizes, como  já apontado na seção 2.2. Vale 

destacar que há uma diferença em relação à idade que indica um dado importante: na turma 

1007 existe um número maior de alunos com 16 anos, 63,6%. Tal fato pode sinalizar que 

uma parte dos alunos iniciou sua vida escolar um ano mais tarde que o habitual, ou seja, aos 
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 Serão focados os eventos de leitura e de escritura. 
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sete anos, ou que houve alguma interrupção na sequência escolar de alguns aprendizes. Ou, 

ainda, que há um número maior de repetentes na turma do que foi declarado. De acordo com o 

revelado nos questionários, somente 21% (3 alunos) dos aprendizes da turma 1007 são 

repetentes. Como não tenho acesso aos números oficiais da secretaria da escola, não posso 

confirmar esses dados. Porém, se os alunos de fato negaram ser repetentes, posso inferir que 

há, entre alguns alunos, uma dificuldade em se reconhecer nessa situação. Não se pode, 

através dessa pesquisa, mensurar até que ponto esse não reconhecimento, influencia 

negativamente na rotina e na performance dos aprendizes, mas, certamente é um dado 

relevante para conhecermos os aprendizes em foco. 

 Quero frisar que mais significativa fica a discrepância entre as turmas quando 

comparamos as idades dos aprendizes: a turma 1003 tem 38,23% de seus alunos com mais de 

15 anos e a turma 1007 conta com 69,66% de seus alunos maiores de 15. Que na turma 1007 

estão os alunos mais velhos não há dúvidas. Mas, será que nas turmas de sequência mais 

avançada é agrupado um número maior de repetentes? Será que essa forma de organizar as 

turmas, que de alguma maneira evidenciaria para comunidade escolar que o aprendiz não se 

encontraria na série que sua idade abrangeria, influenciou na declaração de repetência aferida 

nos questionários? Se essas hipóteses forem positivas, podemos dizer que a forma como os 

alunos são distribuídos provoca ressonâncias sociais que interferem no modo com o qual o 

aprendiz olha a sua própria competência escolar (dimensão pessoal). Isso justificaria a 

negativa à pergunta: ―Você já repetiu?‖  

Mediante os dados a seguir, não quero ser categórica, mas proponho a seguinte 

indicação: a turma 1007 é composta por alunos mais velhos e, talvez, por um número maior 

de repetentes que não se declararam como tal. Vejamos os números e comparemos: 

TABELA 1 : IDADE DOS ALUNOS 

Idade    Alunos (1003)   Alunos 1007 Percentual (1003 / 

1007) 

15 ANOS     21        9 61,7%   /   27,27% 

16 ANOS    12        21 35,29% /    63,6% 

17 ANOS                             0 
       2  0%      /     6,06% 

18 ANOS      1  2,94%  /     0% 

Não disse     0        1   0%    /      3,03% 
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No questionário, há também perguntas que buscam saber sobre os hábitos de leitura dos 

discentes, bem como de seus familiares. Tais questões estão presentes por me parecerem 

muito relevantes para o escopo desta pesquisa, já que podem revelar um pouco sobre o 

cenário de fundo ou contexto das práticas sociais de leitura do corpo discente em estudo. A 

pergunta 6 – ―Você tem o hábito de ler?‖ – obteve 17 respostas positivas entre os  alunos da 

turma 1003, ou seja, 50% dos alunos desse grupo declararam que são leitores. Também 17 

discentes da turma 1007 afirmaram ter a leitura inserida no seu cotidiano, o que significa 

51% de leitores presentes nessa turma. Já a questão 8 – ―As pessoas na sua casa têm o 

hábito da leitura?‖ – apresentou os seguintes números na turma 1003: 21 declarações 

positivas (sim), que representam 61,7% do total; enquanto no grupo da turma 1007, a opção 

sim alcançou 17 marcações, i.e. , 51,5% do total. Os números apontam, então, para um grupo 

que pelo menos a metade se classificou como leitor. Em tempos em que os índices oficiais, 

obtidos, como já dito na seção 3.3, pelos exames Saeb, Enem, Prova Brasil, nos apontam um 

número grande de jovens com pouca habilidade de leitura, com baixo letramento escolar, 

deveríamos ficar satisfeitos com os números que o questionário gerou, já que indicaram que o 

alunado é leitor e  está inserido num contexto familiar com práticas de leitura.  

 Mas, será que estamos realmente diante de um corpo discente leitor? Então, como se 

justificaria a queixa dos professores, pois, segundo estes os seus alunos têm dificuldade nas 

práticas que envolvem a leitura e expressão escrita. Vejamos as falas de alguns professores e 

diretores registradas no meu diário de pesquisa durante o conselho de classe do dia 17/07/2009:  

Excerto 1-―A leitura para eles parece exótico.‖ (professora de Língua Portuguesa) 

Excerto2- ―Os alunos chegam analfabetos.‖ (professor de Geografia) 

Excerto 3- ―Acho que os alunos deveriam ter 10h de Português para aprender a ler e, 

aí, entender outras matérias.‖ (diretor) 

Excerto 4- ―A Fundação Ayrton Senna está usando no Município as cartilhas antigas— 

ba, be, bi, bo, bu – é [ pausa] mesmo preciso voltar ao passado‖( diretor-adjunto) 

 

Inicialmente, interpreto que as falas reproduzidas acima indicam que os educadores não 

diferenciam alfabetização e letramento
121134

(vide excerto 1,3,4) e que compreendem a leitura 

apenas como um processo de decodificação de sílabas. A partir do excerto 1, acrescenta-se ao 

conceito de leitura dos educadores citados a falta de consciência de que existe uma ―(...) grande 
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variedade e habilidades de leitura (...) e que por isto (...) devem ser aplicadas diferenciadamente a 

diversos tipos de materiais de leitura: literatura, livros didáticos, obras técnicas, dicionários, 

enciclopédias...‖ (SOARES, 2000:68). Além desse conflito conceitual, as falas também me levam 

a constatar que o grupo discente em foco apresenta dificuldades nas práticas de leitura 

estabelecidas no ambiente escolar embora se julguem leitores.  

Resta-me procurar qualificar sobre que visão de leitura os professores estão se 

fundamentando — O que é leitura para esse corpo docente? Voltando aos dados gerados no 

questionário, creio que, talvez, as perguntas feitas nesse instrumento, que tinham por objetivo 

identificar leitores entre os alunos, não permitiram qualificar o tipo de leitura que se buscava 

aferir. Eu, ao elaborar o questionário, não pensei no que significa leitura para o jovem 

contemporâneo que iria responder a pergunta. Vale lembrar que os eventos de leitura estão 

por toda parte, nos letreiros dos ônibus, nas receitas, nos celulares, nos computadores, nos 

livros, nos jornais, nos muros, etc.  

Quando perguntei se o aprendiz tinha o hábito da leitura, buscava gerar dados para 

leitura dos livros, dos jornais e revistas, pensava no material impresso. Usando a reflexão feita 

no início do capítulo 3, atribuí à leitura um papel social de fonte de aprendizado e 

conhecimento e não considerei os eventos de leitura do cotidiano. Talvez, tanto para os 

professores regentes (excerto 1-―A leitura para eles parece exótico.‖) como para mim a 

leitura esteja atrelada, ainda, ao códex, ao silêncio, à individualidade, perspectiva discutida no 

capítulo 3. Possivelmente, o grande número de leitores registrado na pesquisa corrobore para 

os dados apontados aqui na página 56, o brasileiro, cerca de 98%, ultimamente tem tido 

acesso ao impresso, só que talvez não leia o valorizado nas escolas, nem o que eu procurei 

aferir através das respostas do questionário. 

Buscando, ainda, traçar um perfil sobre hábitos de leitura do contexto familiar dos 

aprendizes, consta também do questionário a seguinte questão: ―O que seus familiares 

leem?‖  Vale dizer que, quando os alunos  da 1003 estavam respondendo ao questionário, 

indagaram-me sobre um hábito  que eu não disponibilizei nas opções: a leitura da Bíblia. 

Então, fui à lousa e escrevi a opção Bíblia e pedi para que os discentes a inserissem no 

questionário. Ao refletir sobre este dado gerado durante a aplicação do questionário, pude 

perceber que, mais uma vez, parti da minha experiência de leitora para montar as opções. 

Além disso, identifico que tal inferência do aprendiz sobre o caráter incompleto das opções de 

leitura, mostra-me que o quadro n°4, sobre as preferências de leituras dos brasileiros, encontra 
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eco no espaço escolar focado, já que este quadro indica que 46% dos brasileiros da classe C/D 

leem a Bíblia ou textos sagrados. Parece-me que mesmo não tendo nenhuma ocorrência para o 

item Bíblia, a leitura de edificação e da Sagrada Escritura
122
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tão presente na Alta Idade 

Média, está presente nos contextos sociais do grupo em destaque. Vamos aos dados: 

 

TABELA 2: NÚMERO E PERCENTUAIS DO TIPO DE LEITURA DOS FAMILIARES 

Leituras Turma1003 Turma1007 Percentual 1003/ 1007 

Jornais     23       23   67,64%  /    69,69 

Livros    5      5  14,70% /  15,15 

2 opções    6      4  17,64% / 12,12 

Não marcou    0      1    0%     /   3,03 

 

Faz-se necessário indicar que ocorreram casos nos quais o aluno respondeu que seus 

familiares não tinham o hábito da leitura, mas assinalou as opções (livros, jornais) da questão 9 

(O que seus familiares leem?). Para refletir esse dado, não planejado, mas gerado, especifico 

qual opção o aluno marcou, quando negou, na questão 8, que versava sobre o hábito da leitura 

entre os familiares dos discentes. Na turma 1003, 13 aprendizes assinalaram o não como 

resposta para a pergunta 8 do questionário, dentre essas negativas, 11 alunos declararam seus 

familiares como leitores de jornais e 2 como leitores de livros. Já na turma1007, os números 

foram: 16 marcações não, entre estas, 14 alunos assinalaram a opção jornal, 1 aluno marcou a 

opção livro e um ratificou a marcação não escolhendo nenhuma opção.  

De acordo com Bourdieu (2001), ao refletirmos sobre uma prática social, devemos, 

antes, nos inserir como praticantes desta; seguindo esta assertiva, os dados apontados acima 

me levam a interpretar que, da mesma forma que eu agi ao elaborar as questões sobre leitura, 

operando como uma forma de leitura prestigiada socialmente, os aprendizes também agiram 

com os conceitos fossilizados no meio social ao indicarem que seus familiares não tinham o 

hábito de leitura, mesmo estes sendo leitores de periódicos. Tal imagem social sobre o que é 

leitura
123136

confirma-se, quando, aparentemente, entrando em contradição, os alunos declaram 

o hábito da leitura de jornais em suas famílias. Ora, então, havia leitura, mas o aprendiz não 

considerou como ato de leitura a ação de ler jornais. 
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Leitura também presente na biblioteca dos leitores do século XVII I(vide quadro O leitor do século XVIII, p.54). 
123

 Essa imagem sobre o que seria leitura, pode corresponder a uma imagem coletiva, a um Ethos coletivo. Que 

segundo Pauliukonis (2008: 41) ―(...) corresponde a uma visão global sendo construído pela atribuição 

apriorística de uma plenitude proveniente de uma opinião coletiva em relação a um outro grupo.‖ 
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Resta-nos saber como são vistas as diferentes práticas de leitura presentes na sociedade 

e como são abordadas nas escolas e, consequentemente, como influencia na visão sobre o que 

é leitura do aluno. Segundo Bourdieu (2001:232), ―(...) todos somos leitores e que, a esse 

título, corremos o risco de atribuir à leitura multidões de pressupostos positivos e 

normativos‖. Os dados gerados indicaram-me que os aprendizes, ao declararem que seus 

familiares não tinham o hábito da leitura mesmo estes sendo leitores de jornais, empenharam 

uma série de pressupostos que não classificavam tal ato como leitura. Provavelmente, 

operando sob estes mesmos pressupostos o ato de ler revistas, outdoors, receituários, bulas, e-

mails, uma pintura, não configuraria um tipo de ação que merecesse ser classificada como 

leitura para esse grupo de aprendizes. Alinho-me às ideias de Bourdieu (2001), segundo o 

qual o sistema escolar desencoraja essa expectativa e, de uma vez, destrói uma certa forma de 

leitura e toma o livro como depositário de segredos, como guia da vida. 

Creio ser importante para uma prática docente consciente compreender a visão de 

leitura dos aprendizes para que assim se possa entender e reelaborar as circunstâncias nas 

quais esse leitor-aluno tem sido produzido. Tal posicionamento pode levar à reflexão e à 

tomada de consciência sobre o que seria identificado como leitura pelo aprendiz. Volto à 

leitura dos outdoors, das bulas, dos e-mails, dos letreiros dos ônibus... Isso é leitura?! 

Respondo-lhes com as palavras de Bourdieu (2001:236): 

De fato, evidentemente, a mais elementar interrogação da interrogação sociológica 

ensina que as declarações concernentes ao que as pessoas dizem ler são muito 

pouco seguras em razão daquilo que chamo de efeito de legitimidade: desde que se 

pergunta a alguém o que ele lê, ele entende ‗o que é que eu leio que mereça ser 

declarado?‘ Isto é: ‗o que é que eu leio de literatura legítima?‘‖ 

Como já historicizado na seção 3.1, o mundo ocidental metamorfoseou sua relação com a 

leitura ao longo dos séculos; em cada momento, a prática de leitura ganhou novos pressupostos. 

Dialogando os dados gerados a partir da pergunta ―O que seus familiares leem?‖ com a história 

da leitura ocidental, podemos ver semelhança entre o leitor da Alemanha do século XVIII (vide 

capítulo 3) e o perfil leitor do grupo familiar discente alvo da pesquisa. Em ambos os grupos 

existe um aumento do número de alfabetizados e há preferência pela leitura do jornal. Transitando 

no campo das hipóteses e buscando refletir sobre a preferência de leitura dos familiares dos 

alunos, posso inferir que tal preferência esteja associada à função básica de um periódico: a 

comunicação. O jornal é meio de informação a respeito do que acontece no mundo, logo, uma 

forma de o cidadão se manter informado dos fatos do seu contexto social. 
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Ainda com foco no perfil leitor dos aprendizes, a questão 7 – ―Além dos livros 

didáticos, quantos livros você já leu (em média)?‖ – abarcou os hábitos de leitura mais 

pertinentes para esta pesquisa. Tal questão almejou qualificar o tipo de leitura feita pelos 

alunos, sendo que tomei como certa a leitura do livro didático uma vez que o grupo recebe, 

através de programas do governo federal (vide seções 3.1 e 3.2), os livros didáticos escolhidos 

por cada equipe disciplinar da escola. 

 

 

 

                     

 

  

    

Ao excetuar os atos de leitura cotidiana, a pergunta 7 permitiu qualificar o tipo de 

leitura realizada pelos discentes pesquisados. Os números (tabela 3) indicam que mais de 90% 

do grupo tiveram alguma experiência além da leitura do livro didático; a maior parte dos 

alunos declarou ter lido pelo menos um livro, o que indica, ainda que não o desejado, um 

contato com a leitura para além dos livros didáticos e dos jornais. O resultado me 

surpreendeu, pois, eu esperava encontrar um número maior de alunos com nenhum contato 

com o objeto livro.  

Mas, diante de um panorama mais positivo, tentei buscar hipóteses para compreender 

melhor a tabela acima. Conforme indicado anteriormente, há no país programas que facilitam 

o acesso do aluno à leitura; talvez esses alunos, que em maior parte são oriundos de classe 

social menos favorecida e alunos da rede municipal, tenham sido beneficiados por algum 

programa governamental de acesso ao livro.  

Resta entender, e talvez isso o escopo desse trabalho não abarque, como essa 

―experiência‖ leitora declarada interfere no desempenho escolar desses aprendizes. De acordo 

com as declarações de professores da instituição, conforme excertos 1, 2, 3 e 4 (p.132), falta 

habilidade de leitura aos alunos. Tais declarações encontram eco também na fala do professor 

 TABELA 3: NÚMERO E PERCENTUAIS DA LEITURA DE LIVROS 

LIVROS Número 1003 Número 1007 Percentual 1003/ 1007) 

NENHUM  1   2 2,94% /    6,06 

DE 1 A 3  8 13 23,52% /   39,39 

DE 3 A 5  8  9 23,52%/   27,27 

DE 5 A 10  7  4 20,58% /   12,12 

MAIS DE 10 10  5 29,41% /   15,15 



- 137 - 
 

A
124137

—―(...) não gostam de ler, sendo assim têm dificuldade de interpretar um texto...‖. 

Estamos diante de um paradoxo?! Alunos que se declaram com certa experiência leitora, mas 

que seus professores os classificam com pouco desempenho no campo da leitura.  

Os dados quantitativos sobre a experiência leitora dos aprendizes me indicaram que o 

aluno lê, mas foram incapazes de qualificar o tipo de leitura feita por eles. Eu procurei saber 

se os alunos liam, mas o instrumento questionário não foi capaz de saber como foi ou é feita a 

leitura pelos aprendizes.  

O importante para responder o paradoxo acima não é mensurar o quanto o estudante lê, 

mas como lê, quais são os sentidos que a leitura  feita pelo aluno foi capaz de produzir e como 

pode ecoar na sala de aula. Sob essa perspectiva, os dados suscitados através do questionário 

não tornam possível reflexão mais esclarecedora. No entanto, mais à frente, os dados gerados 

por outros instrumentos poderão nos levar a uma maior compreensão sobre as práticas de 

leitura dos aprendizes foco deste trabalho. Com vistas sobre as práticas de escritura dos 

aprendizes, o questionário social averiguou o gosto pela escrita através do questionamento 

―Você gosta de escrever?‖:   

 

 

 

 

 

 

O número de alunos que disseram gostar de escrever – 82,35% na turma 1003 e 

75,75%  na turma 1007 – foi muito superior ao daqueles que declaram o contrário 

(17,64%  e  24,24%), superando, mais uma vez, quero frisar, minhas expectativas quanto a 

esse tópico. Dando sequência, e ainda para delinear um perfil dos meus atores, fiz a 

seguinte indagação: ―Quando escreve?‖ Organizei as respostas na seguinte tabela
125

:
138
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Dado gerado no questionário respondido pelo professor A. 
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 Vale dizer que havia três opções no questionário dos alunos: na internet, para estudar, em diários. No 

entanto, muitos alunos assinalaram mais de uma opção, por isso, organizei o quadro dessa forma. 

TABELA 4: NÚMEROS E PERCENTUAIS DOS HÁBITOS DE ESCRITA 

Respostas Alunos 1003 Alunos 1007 Percentual 1003/ 1007 

Sim 28 25 82,35%   /   75,75% 

Não  6  8 17,64%  /   24,24% 
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TABELA 5: LOCAIS PREFERENCIAIS PARA ESCRITURA 

Opções Alunos 1003 Alunos 1007 Percentuais 1003/1007 

Na internet 6 9 17,64% /    27,27% 

Para estudar 3 4 8,82%/       12,12% 

Em diários 0 1 0% /            3,03% 

Internet.+ estudar 19 13 55,88% /     39,39% 

Internet+diário 1 2 2,94% /       5,88% 

Diário+estudar 1 1 2,94% /       3,03% 

Todas as opções 4 3 11,76% /     9,09% 

    

No mesmo questionário, foi solicitado aos discentes que atribuíssem um valor, numa 

escala de 0 a 10, para a importância da escrita no seu desenvolvimento escolar. A tabela 6, 

a seguir, exibe o resultado: 

TABELA 6: GRAU DE IMPORTÂNCIA DA ESCRITA PARA O APRENDIZ 

Nota Alunos 1003 Alunos 1007 Percentuais 1003/1007 

0            0%   /    0% 

1  1          0%    /    3,03% 

2            0%    /        0% 

3            0%   /         0% 

4           0%    /          0% 

5 5 3         14,70%/  9,09          

6 1 3              2,94/    9,09 

7 5 4       14,70%/  12,12% 

8 10 12       29,41%/  36,36% 

9 4 1       11,76%/    3,03% 

10 8 7       23,29%/  21,21% 

Não marcou 1 2         2,94%/    6,06% 
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Surpreendentemente, considerando também as respostas à pergunta anterior (Quando 

você estuda?), na qual todos declararam ter experiência, constatei com a escrita, sobretudo 

nos ambientes virtuais, que a maior parte dos alunos atribuiu grau igual ou acima de oito para 

a importância da escrita no desenvolvimento escolar. O que significa que o aprendiz 

reconhece que sua competência escrita contribui para seu crescimento escolar. Inicialmente, 

ao confrontar essas duas respostas às reclamações dos professores
126

,
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cheguei ao impasse: 

Como atribuir valor alto ao papel da escrita no desempenho escolar, utilizá-la para estudar e 

ter um desempenho tão abaixo do esperado? Então, refleti sobre como as questões do 

questionário podem ter sido interpretadas pelos discentes.  

Quando criei as opções de escolha da questão 11 (Quando você escreve?), pensei o ato 

de estudar como um momento preparatório antes das avaliações, mas, talvez, a maior parte 

dos alunos tenha interpretado esse ato como aquele que executam todos os dias na escola: 

cópia dos quadros, realização dos deveres, etc. Assim, entender-se-ia o grande número 

daqueles que declararam a escrita como ferramenta de seu estudo; no entanto, esta 

representaria apenas os eventos de escrita do cotidiano e não uma prática individual de estudo. 

Até aqui, a respeito do uso da escrita, transito pelo campo das hipóteses, mas já posso, em 

temos gerais, traçar um perfil resumido dos alunos em questão. Temos jovens entre 15 e 16 

anos, muitos repetentes, oriundos da rede municipal, que se reconhecem como leitores, mesmo 

que não leiam o que a escola entenda por leitura, nem tampouco a quantidade desejada de 

livros.  No entanto, posso dizer que os discentes em questão têm alguma experiência de leitura 

para além dos livros didáticos; tal indicação se consolida, sobretudo, quando triangulamos os 

dados quanto o uso da escrita e percebemos que nosso aprendiz escreve virtualmente, logo, 

também lê. Estamos diante de um aprendiz que transita pelo par leitura ↔ escrita via web, o que 

mostra um gosto por uma escrita, digamos, mais imediata, baseada na criatividade pessoal do 

aprendiz, diferente da institucionalizada, sobretudo pela escola.  

Na família desses jovens, há um grande número de leitores de periódicos, mas muitos 

alunos não reconhecem tal prática como atividade de leitura. A maior parte dos alunos gosta 

de escrever, mas, embora os aprendizes atribuam um imenso valor para a escrita no 

desenvolvimento escolar, talvez esta não seja uma prática explorada nos momentos de estudo 

individual desses alunos. Cabe destacar que o alto índice dos que declararam usar a escrita 
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 Os professores se queixam que seus alunos têm pouca habilidade de expressão. 
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para estudar seja produto de uma interpretação para o ato de estudar diferente da visão 

utilizada pela pesquisadora, como aqui já explicado.    

Uma vez colocadas as indicações sobre o perfil dos alunos, continuo com o processo de 

interpretação dos dados gerados a partir de outros instrumentos a fim de responder minhas 

questões de pesquisa. Lembrando-me, sempre, que em pesquisa interpretativista ―(...) busca-

se a intersubjetividade (convergência) através da triangulação de pontos de vista, de 

instrumentos de coleta de registros, etc‖ (CAVALCANTI, 1990:44). Chegou, então, o 

momento de alinhavar ao perfil discente os dados pertinentes à análise que abarca a primeira 

questão de pesquisa desse trabalho, enfoque da próxima seção.  

 

 

7.2- A LINHA E A COSTURA PARA A PRIMEIRA MACROQUESTÃO  

 

Um estudo etnográfico em sala de aula, segundo Mchan (1979) apud Van Lier 

(1998:61), apresenta como característica a ―convergência entre os pesquisadores e as 

perspectivas dos participantes‖
127

.
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Sou consciente de que preciso reunir registros de 

diferentes naturezas com as vozes reveladoras daqueles que participaram desta pesquisa; por 

isso, faço a triangulação, nesta seção, dos dados obtidos através da observação participante, 

das entrevistas e dos questionários respondidos pelos professores-regentes e pelos alunos das 

turmas em questão.  

 Diante do número de dados, busquei como critério para categorizá-los a voz dos 

personagens deste trabalho — seres expressivos e falantes, conforme Bakhtin (2003) —,  

procurei pontilhar um caminho para alcançar compreensibilidade para a questão ―Quando e 

como um professor de História enfoca/utiliza questões relacionadas à língua escrita?‖ Vale 

indicar que, para refletir esta questão, tive que considerar  e tratar como categoria de análise 

os papéis do professor e do aluno na construção do conhecimento através da escrita. Tal 

pergunta, como já apontado no início da seção 7, apresenta um subitem. A seguir, apresento, 

na forma do quadro 9, as constantes encontradas nas aulas, dados gerados através da minha 

observação - subitem: Como é a rotina  de aula do professor? 
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 Convergence between researcher‘s and participants‘ perspectives.  
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QUADRO 9 - ROTINA DAS AULAS 

ETAPAS/ATITUDES PROFESSOR A (TURMA 1003) PROFESSOR B (TURMA 1007) 

1º A entrada *Turma constantemente numerosa 

e muito agitada. 

*Turma sentada, em silêncio. Inicialmente, 

com um número reduzido de alunos, a 

partir do 2º tempo o número de estudantes 

aumenta. 

2º Passo *Cumprimentos, escritura, no 

quadro, do título do capítulo do 

livro didático a ser explorado. 

*Escritura na lousa o ponto da matéria e o 

tópicos relativos ao tema focado ( em +/- 

25mim.) 

3 º Passo *Retomada do ponto anterior, 

perguntas são feitas aos alunos, mas 

poucos dão atenção. 

*Os alunos copiam atentamente, alguns 

conversam moderadamente e baixo. 

4º Passo *O professor explana oralmente 

sobre o assunto da aula. 

*O professor expõe o conteúdo, não volta 

aos tópicos escritos no quadro (+/45 min.) 

5º Passo *Escreve um resumo da matéria. 

 

*Faz algumas perguntas, alguns tentam 

responder. 

6 º Passo *Realização de exercícios do livro 

didático. 

*Não presenciei realização de exercícios. 

7 º Passo *Indicação do próximo  tema de 

aula.  

*Não presenciei indicação sobre o tema da 

aula seguinte. 

 

O quadro acima foi montado a partir dos dados presentes no meu diário de campo, 

gerados durante o segundo semestre de 2009. Naquele período, pude presenciar a rotina das 

turmas 1003 e 1007 durante as aulas de História. No entanto, a interpretação de um evento 

sempre pode cair em generalizações e é perpassado pelas experiências de quem interpreta; por 

isso, tenho receio de ter impregnado com meu olhar as rotinas acima descritas, utilizando para 

tal descrição somente o instrumento diário de pesquisa. Convém, então, considerar que a 

minha presença pode ter interferido de alguma maneira no dia a dia dessas classes.  

Por isso, creio ser importante destacar, para mais próximo estarmos da realidade cotidiana 

do ambiente em questão, as vozes daqueles que constantemente estavam envolvidos e 

vivenciavam as práticas escolares no contexto de suas aulas: os alunos. Por estas razões e para 

ter mais segurança na descrição das asserções expostas no quadro acima, devo procurar ―(...) 

entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo de dentro dele qual 

ele vê, colocar-me no lugar dele, depois de ter retornado ao meu lugar, completar o horizonte 

dele com excedente de visão que desse meu lugar se descortina...‖ (BAKHTIN, 2003:23).  

Consciente do meu lugar de pesquisadora e procurando reconstruir o contexto das aulas, 

também sob a perspectiva dos envolvidos no processo, triangulei as vozes dos sujeitos 

participantes desta pesquisa. Tais dados foram gerados a partir dos questionários aplicados e 

das entrevistas feitas com os alunos. No questionário respondido pelos alunos, a questão 13 
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— ―Descreva como são suas aulas de História.‖— ajuda-nos a conhecer melhor as rotinas 

em foco através da voz dos alunos. Vejamos algumas respostas dadas pelos alunos da 1003: 

Excerto 1: ―Normais! A professora passa a matéria, explica e depois passa o 

trabalho‖. 

Excerto 2: ―São interessantes, a professora sempre explica a matéria antes de passar 

exercícios‖. 

Excerto 3: ―Bastante matéria e boa explicação‖.                                                             

 

 Destaco, agora, falas de alunas da turma 1003, geradas durante entrevista, para assim 

podermos triangular com os excertos obtidos através dos questionários, acima destacados: 

Pergunta: Como são suas aulas de História? 

Aluna X: ―(...) Ela coloca um resumo e vai falando, a gente vai entendendo, você pode 

debater, dá sua opinião.‖ 

Fechando a triangulação, cabe colocar a voz do professor A (turma 1003); dados 

retirados do questionário respondido pelo docente. Pergunta: Como são suas aulas? 

Professor A: ―Exponho o tema, coloco o resumo no quadro, estimulo a participação 

deles. Passo exercícios, corrijo e volto novamente ao tema‖.  

Como podemos perceber através dos dados, os atos de escritura na rotina da turma 1003 

se davam a partir do resumo que era escrito pelo professor A; a partir daí, os aprendizes 

copiavam o escrito no quadro em seus cadernos. Vale destacar que o resumo, colocado no 

quadro, não era construído em sala, nem havia participação dos aprendizes na elaboração 

desse material, que era retirado do material de apoio didático – exemplos desses escritos estão 

no anexo 5.  

Outro momento de escritura, na turma 1003, se dava quando os exercícios do livro 

didático eram feitos e corrigidos. Vale indicar que nem sempre todos transcreviam a matéria 

para o caderno. Certa vez, perguntei para um aluno por que ele não copiava o resumo do 

quadro
128
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Este me respondeu dizendo que ―não preciso fazer cópia, já passei de ano‖. Sua 

amiga completou ―... (risos) depois ele copia.‖, o menino retrucou sério: ―Antes eu copiava‖. 

Naquele momento, me questionei sobre o que significaria esse ―antes‖. Imagino que o aluno 
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 Pergunta realizada na aula do dia 28/10/2009. 
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estivesse fazendo referência ao período que ainda fazia a cópia do quadro como a época da 

qual ainda precisava de pontos para passar de ano. Como naquela data já não precisava, não 

deveria ter sentido, ter valor para aquele aluno ―copiar‖ a matéria.  

Entendo, então, que o material escrito no quadro não representava mais que uma 

simples transcrição, monótona e pouco instigante para o aprendiz, parece-me que a escritura 

na lousa não foi vista como um instrumento de construção do conteúdo. Se o aprendiz tivesse 

participado do ato de resumir o ponto da matéria, ele atribuiria mais valor ao ato de escrever 

no quadro, à ação de reelaborar através da escrita o transmitido oralmente?!  Não seria um 

novo desafio capaz de lhe despertar interesse? Creio, à luz vygotskyana, que seria uma forma 

de também dar alguns passos na ZDP da habilidade de escrever ou resumir.  

Sabemos que, mesmo que ainda muito questionável e que seja possível letramento sem 

escolarização, conforme apontado na seção 3.3, nas sociedades contemporâneas, a instância 

responsável por promover o letramento é a escola (Soares, 2000:84). Sabemos, ainda, que na 

dimensão individual de letramento em ambiente escolar incluem-se dois processos — leitura e 

escritura —; sabemos, também, que escrever ―(...) é um processo de expressar ideias e 

organizar o pensamento em língua escrita‖ (SOARES, 2000:70).  Então, por que não faz parte 

do processo de construção da matéria e da organização do pensamento do aprendiz o uso da 

escritura conjunta? Nesta, participariam do ato de escrever o professor mediador e os 

discentes. É importante frisar que desenvolver a capacidade de escrever faz parte do 

letramento, que, por sua vez, é contemporaneamente ―responsabilidade‖ escolar. 

 O uso da escrita não pode ficar restrito ao momento de testar o conhecimento do 

estudante a respeito do tópico ou assunto da matéria dada usando para tal somente exercícios 

e provas. Onde fica a construção do conhecimento e apropriação da escrita? Qual o papel do 

estudante frente à ―matéria dada‖?  Este é e age como apenas um consumidor, um repetidor de 

fórmulas e textos no contexto descrito. Agora, respondo ao que perguntei na página 33 — 

Será que há a tentativa de monologizar o signo
129142

em sala de aula?. Certamente não será 

com uma prática que parte de formas e respostas únicas que o professor irá ―tecer‖, construir,  

junto com o aprendiz o conhecimento e a apropriação de linguagem. Creio que deveria ser 

tarefa do professor  mediar  a habilidade que o estudante tem em produzir textos e a que ele 

ainda não tem. Não sei discutir tal questão traçando respostas definitivas; porém, uma 
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 Faraco (2003) ecoa Bakhtin e nos diz que o signo é sempre também a enunciação de índices sociais, espaço 

para encontros e desencontros de diferentes índices sociais de valor. 
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assertiva tiro dos dados triangulados: na turma1003, o ato de escritura na lousa funciona como 

uma forma de copilação, o ponto escrito no quadro é um material pronto, não é construído em 

sala, e faz parte do material de apoio do livro didático, i.e, os textos na turma 1003 não são 

propriedades e possivelmente podem não vir a se tornar ―propriedades‖ dos discentes. Cabe, 

aqui, colocar-me enquanto linguista e sublinhar que há compreensões e perspectivas 

diferentes quanto ao uso da língua escrita, esta pode ser tomada apenas com função de 

decodificação, fixação ou como forma de apropriação. Existem diferenças entre estas 

abordagens. Buscando aporte teórico, aponto para o que observa Soares, 2000:39: 

Ter-se apropriado da escrita é diferente de ter aprendido a ler e a escrever: 

aprender a ler e escrever significa adquirir uma tecnologia, a de codificar em 

língua escrita e de decodificar a língua escrita; apropriar-se é tornar a escrita 

―própria‖, ou seja, é assumi-la como sua ―propriedade‖. 

Ainda quanto ao uso da escrita na sala de aula, sublinho que, conforme apontado no 

quadro sobre a rotina de aula, além da cópia do quadro-negro, na turma 1003 ocorria outro 

evento de escritura: a realização e correção dos exercícios do livro didático. O professor A 

realizava a correção oral, ouvia as respostas dos alunos e depois transcrevia no quadro a 

resposta mais adequada, extraída de seu material didático. Neste processo, também não havia 

a elaboração de uma resposta coletiva ou a escritura da resposta de algum aluno ou, ainda, um 

diálogo sobre diferentes e possíveis respostas. Quando o aluno julgava sua resposta como 

inadequada ou incompleta, sem debatê-la ou argumentar em sua defesa, copiava a questão do 

quadro. Quanto a este aspecto, vale dizer que não havia nenhuma atitude do professor A que 

proibisse a participação do aluno, mas o docente desanimava diante da falta de uma resposta 

positiva ao convite de integração dos alunos à aula.  

De qualquer forma, os dados levam-me a constatar que o processo de construção de 

conhecimento com a utilização da escrita não foi compartilhado, negociado durante a 

realização e correção dos exercícios; ao contrário, foi somente exposto um material pronto e 

acabado. Tal cenário indica que, quanto à apropriação da habilidade de redigir respostas, se a 

questão do aluno não estava certa, não era perguntado nem pelo aluno nem pelo professor 

onde estava a inadequação de sua resposta.    

Tal posicionamento tomado pelo docente da turma 1003, mesmo que não consciente, 

feriu a natureza do discurso humano, tirou dos aprendizes a oportunidade de se colocarem 

através dos seus escritos, onde suas ideias foram pensadas e expostas. Esta ação docente, até 

mesmo, impossibilitou que os aprendizes reelaborassem suas respostas, escrituras, a partir da 
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orientação do elemento mais competente nesta relação: o professor. A falta de diálogo entre o 

par professor↔aluno gerou a impossibilidade de se conhecer onde estava o problema das 

respostas dos alunos — no campo linguístico ou no campo do conhecimento histórico? 

Certamente, só temos uma garantia: o fato histórico ou o conhecimento de História foi 

imposto e consumido pelo aprendiz e não construído junto ao par mais competente: o docente. 

Mas, então, como dar aos aprendizes a palavra (―escrita‖)? ―Reconhecendo o parentesco de 

nossos discursos, vendo em sua justaposição, não a da metalinguagem e da linguagem-objeto, 

mas o exemplo de uma forma discursiva muito familiar: o diálogo‖ (BAKHTIN, 2003:31). 

Para afastar-me do efeito cruel que uma crítica descontextualizada pode suscitar e 

consciente do quanto é árduo e espoliado de apoio o fazer do professor A, destaco o contexto 

da aula do dia 11/11/2009
130

.
143

Fazia muito calor, o sol invadia a sala, o ventilador não dava 

conta de refrigerar o ambiente, a professora tentava corrigir um exercício que abarcava o 

processo das Minerações no Brasil, mas a maior parte da turma não prestava atenção, o 

professor chegou a dizer que seria breve, não adiantou. Então, o professor A (turma 1003) 

desabafou: ―A impressão que dá é que vocês me fazem um favor. Isso aqui é o meu trabalho‖. 

A turma aquietou-se e copiou do quadro as respostas para o exercício; nesse momento, senti 

que a minha presença deixou o professor A envergonhado. Face à pressão por qual aquele 

profissional passava, identifiquei-me, lembrei de tantos momentos semelhantes a este que 

passei em sala de aula e... abaixei a cabeça, solidarizei-me com meu colega e senti vergonha. 

O professor A caminhou até o final da sala e queixou-se comigo: ―Parece que minha 

experiência de 20 anos não serve para nada, todos desrespeitam‖; o sinal bateu, o professor 

A respirou fundo e fomos embora.  

Estes dados, já afastados de mim pela ação do tempo, levam-me a acenar para uma ideia 

de Bakhtin (2003:332), segundo a qual ―mesmo nos discursos profundamente monológicos 

sempre estão presentes relações dialógicas‖. Ora, mesmo quando o professor A foi ―obrigado‖ a 

adotar uma postura monológica, ao responder sozinho as questões do exercício, precisou de 

uma atitude responsiva positiva do grupo, eles teriam que prestar atenção para o produto  

explicado e escrito na lousa. Buscando amparo teórico em Bakhtin (2005:257), entrelaçando 

suas ideias aos fatos acontecidos na aula do dia 11/11/2009, entendo que: ―uma só voz nada 

termina e nada resolve. Duas vozes são o mínimo de vida, o mínimo de existência‖. Logo, para 

que haja êxito no processo educativo, é necessário comunhão entre os atores sociais.  
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Dados retirados de minhas notas de campo, que, depois, foram transcritas para meu diário de pesquisa. 
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Cumpre, agora, abordar os dados gerados na turma 1007 para responder a questão 

―Quando e como um professor de História enfoca/utiliza questões relacionadas à língua 

escrita?‖. Vejamos a rotina de aula da turma 1007 na voz dos sujeitos participantes
131

:
144

 

Excerto 1: ―O professor passa a matéria. Escreve tópicos, não costuma passar 

exercícios para o aluno exercitar.‖ 

Excerto 2: ―Passa a matéria e depois explica detalhadamente.‖ 

Excerto 3: ―O professor escreve no quadro e explica.‖ 

Excerto 4: ―São colocados tópicos no quadro e não são explicados.‖ 

Excerto 5:  ―Um falatório, mas são interessantes.‖ 
 

Triangulando as respostas dos questionários aos observados em sala de aula, posso dizer 

que, na turma 1007, o ato de escritura se deu, também, através da cópia do quadro (vide 

excerto 1, 2 e 3, acima). O material transcrito no quadro era formado por tópicos elaborados 

previamente pelo docente, este trazia o ponto da matéria a ser colocado na lousa extraído de 

folhas de cor amarelada. Esta forma de reelaboração e transmissão do conhecimento 

novamente não envolvia a participação dos discentes, e o professor não usava os tópicos como 

roteiro de sua explanação, conforme o excerto 4 indica. Este ato de não associar os tópicos à 

fala parece provocar nos aprendizes, conforme os dados a seguir, grande angústia, pois não 

conseguiam associar o assunto falado ao escrito na lousa, nem ao conteúdo do livro didático, 

que, vale frisar, não vi ser usado (vide abaixo excerto 4). Observemos as falas dos aprendizes 

durante este trecho da entrevista: 

 Excerto 1:―Eu não copio os tópicos, senão não entendo nada, se eu copiar não vou 

entender, porque lá não explica nada, tem a data da aula, os temas do 

assunto...‖ 

 Excerto 2: ―Esses tópicos que ninguém entende nada, tem que estudar pelo livro‖. 

 Excerto 3: ―O professor não passa exercício, não tem como exercitar o que se 

aprende.‖ 

Excerto 4: ―Professor chega na sala, passa os tópicos, depois fala boa tarde e explica 

os tópicos [...] não passa o exercício do livro, não lê o livro.‖ 

Excerto 5: ―Ele acha que tudo que ele fala tem que ficar na nossa memória como um 

computador.‖ 

 Convém dizer que não presenciei de fato, na turma 1007, momentos de realização de 

exercícios escritos de fixação, conforme indica os excerto 3 e 4 e resume bem  a fala— ―Um 
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Dados gerados a partir dos questionários e das entrevistas. 
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falatório, mas são interessantes—; posso, então,  indicar que aulas são exclusivamente 

centradas na língua oral, vide mais estes fragmentos: ―fala boa tarde e explica os tópicos; 

tudo que ele fala‖(excerto 4 e 5). Além da cópia dos tópicos, somente durante a realização de 

um trabalho bimestral os alunos produziam algum material escrito em sala de aula (momento 

descrito no capítulo de metodologia).  

A não realização de exercícios parece provocar nos alunos grande ansiedade, na visão 

dos discentes, eles precisavam para entender a matéria contar com suas memórias (exerto 5). 

Na fala deste aprendiz interpreto o aluno sendo tomado como máquina, como objeto passivo, 

a quem caberia simplesmente armazenar fatos, sem reflexão crítica ou reaplicação. Tal 

perspectiva revela a visão de linguagem que o docente B estabelecia, mesmo que sem 

consciência, uma visão monológica, logocêntrica, as forma de expressão foram sempre de 

mão única, tal qual a linguagem não reflexiva de uma máquina (―tem que ficar na memória 

como um computador‖, excerto 5). 

Outro momento de uso da escrita nesta turma dava-se, segundo os alunos, durante as 

correções das provas bimestrais. Nestes momentos, o professor B simplesmente escrevia as 

respostas para as questões da prova no quadro, segundo os alunos não havia nenhuma 

discussão sobre as possíveis formas de escritura das respostas. Fica a questão: Só é possível 

construir conhecimento histórico usando uma única forma linguística? De quantas maneiras 

um mesmo conteúdo pode ser reconstruído linguisticamente? Na sala da turma 1007, parece-

me que a construção do conhecimento se deu somente através de um modo, de uma forma de 

expressão. Naquele espaço, o jogo linguístico (cf. seção 2.1) e suas múltiplas possibilidades 

não foi tomado como uma realidade. Chega-se, ainda, a um impasse: o aprendiz não se 

apropria com proficiência do uso da linguagem escolhida pelo docente e, consequentemente, 

tem dificuldade de reelaborar o conhecimento desejado. 

Pensando sobre esse pouco uso da língua escrita em sala de aula, conforme os dados nos 

indicaram, volto à reflexão presente no início do capítulo 4 deste trabalho. Retomo a ideia de 

Olson (1997), que indica que quase não existe evento na contemporaneidade que prescinda a 

escrita, e questiono: Como apartar das salas de aula dos dias atuais o uso constante e profícuo 

de uma prática essencial — a escrita — para a inserção do indivíduo aos mais diversos 

eventos sociais? Segundo Brandão (2001), a escrita é capaz de estabelecer diálogos temporais 

e espaciais. Alinhando-me a tal percepção, advogo que, também, no espaço de sala de aula, se 
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estabeleça, através de tal instrumento, o diálogo entre experiências e olhares dos professores e 

alunos, estes construídos em espaços e tempos diversos. 

Ainda a respeito dos dados obtidos e respaldada em Vygotsky (2007), que afirma que o 

homem não aprende sozinho, é um ser social, afirmo que o aprendiz precisa de um aporte 

educacional para se apropriar dos conteúdos escolarizados, que não são espontâneos. Para tal 

apropriação
132

,
145

é necessário, como aqui já discutido na seção 5.2, incluir a mediação entre o 

aprendiz e o professor. Este, o mais competente, de acordo com a perspectiva vygotskyana, 

pode utilizar não só o corpo a corpo, i.e., a performance oral, com também outros símbolos 

(textos, vídeos, leitura, escrita, etc). Estes símbolos são instrumentos mediadores no processo 

de apropriação; reafirmo, então, que a escrita é uma ferramenta, é ―linha‖ possível no 

processo de mediação entre o conteúdo, o aluno e a apropriação.  

Mas, na turma 1007, nem a leitura nem a escritura foram usadas como ―linhas‖ na 

mediação, na ―costura― e construção de conhecimento de História; a triangulação entre 

conteúdo, professor e aluno utilizou como instrumento a performance oral docente, que, vale 

destacar, é considerada pelos alunos como ricas, ―ele explica bem e sabe bem‖(aluno da 

1007
133

).
146

Talvez, por essa escolha docente, os alunos da 1007 tenham ficado tão 

angustiados, já que durante as avaliações teriam que evidenciar suas apropriações através de 

instrumentos não utilizados em suas aulas: leitura e escrita ―ricas e proficientes‖. Teriam 

também que não só demonstrar o ―saber bem‖, mas o explicar bem. Em outras palavras tecer 

textos sobre os fatos históricos apresentados. 

Os dados, até aqui destacados, de ambas as turmas, me indicaram que os docentes em 

questão queriam deixar marcado o conteúdo trabalhado; para isso, nada mais conhecido do 

que o uso do escrito na lousa. Conforme apontado no capítulo 4, nossa sociedade é letrada, 

portanto, tradicionalmente, a escrita assume uma importância imensa, ela registra ideias e para 

esse fim os professores fizeram uso desta.  

Tal prática didática é louvável, o querer deixar alguma forma de retomada ao 

assunto discutido faz parte do processo de construção do conhecimento,  o que 

problematizo – colocando-me como linguista para contribuir para a solução do problema 

que se coloca no cenário em foco – é como esse material foi construído e mediado. No 
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 Ao usar o termo apropriação, refiro-me à habilidade de usar ou desenvolver a escrita, não me restringindo ao 

conhecimento do fato histórico. 
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Dado gerado em entrevista. 
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tocante ao como, é importante refletir que historicamente a prática de escrita e cópia do 

quadro é sedimentada em nossas escolas; aprendemos dessa maneira, tendemos a repetir 

essa prática, mesmo que conscientemente façamos críticas a tais modelos didáticos. Essa 

forma de apresentação do conhecimento e uso da escrita – calcada numa visão 

estruturalista, monológica, logocêntrica de linguagem, vulgarmente chamada de ―cuspe -

giz‖ – emerge inconscientemente nas práticas docentes em destaque. Tais imagens 

internalizadas historicamente são resistentes a mudanças, atuam nas estruturas 

individuais do pensamento e fossilizam conceitos e práticas; mecanicamente, os 

professores em foco, repetiram um comportamento que, provavelmente, vivenciaram 

(Vygotsky, 2007). 

Diante da rotina das classes em questão, convém retomar uma questão que fiz no 

capítulo 2, — As salas de aulas observadas são bakhtinianas ou saussurianas?. Refletindo 

sobre as metodologias empregadas, posso apontar que estão em destaque, nestas classes, 

práticas norteadas por conteúdos fixos, estáveis, pouco problematizados. Muitas vezes 

apresentados prontos em forma de resumos e cópias, os conteúdos não foram perpassados 

pela voz ou pela contribuição do aprendiz. Permito-me, então, dizer que as salas de aulas 

observadas apresentam uma perspectiva mais saussuriana e dão ao conteúdo uma forma fixa, 

pronta, acabada. 

 É claro que em se tratando de História os fatos são sempre os mesmos; porém, podem 

ser sempre interpretados por diferentes ângulos, podem ser comparados, analisados, 

questionados e reconstruídos em sala através do diálogo professor↔aluno. Vale dizer, que, 

em alguns momentos, mesmo depois de todo resumo escrito, símbolo da palavra final sobre 

o ponto da matéria, o professor A (turma 1003) procurou construir com os aprendizes 

alguma reconstrução sobre um item; porém, não encontrou atenção. Se já havia a palavra 

final sobre o tema da aula no quadro, para que traçar considerações? Tudo já estava pronto e 

escrito, era só copiar.  

Após triangular as informações geradas a partir de vários instrumentos, convém 

recordar, sistematizar através de um quadro o quando há utilização da língua escrita nas salas 

de aula, excetuando os momentos de avaliações. Temos o seguinte cenário: 
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Culturalmente, em nossa sociedade permeia-se um padrão, uma regra social (assunto 

discutido na seção 2.6) que atribui à escola a função de promover a construção de 

determinados conhecimentos; quanto a isso, não há questionamentos. Mas há dúvida e, 

também discuto, em relação a como a escola propicia a participação ativa ou interativa do 

aprendiz nas atividades específicas, como a escrita. Convém lembrar que na ação social 

estabelecida em sala de aula existe uma ação partilhada entre professor e aluno, não há como 

fugir deste padrão. Mesmo que no processo de construção do conhecimento somente um 

tenha voz, ainda assim o processo educativo é perpassado, entrecortado por várias vozes, 

isso porque ―a experiência discursiva individual de qualquer pessoa se forma e se 

desenvolve em uma interação constante e contínua com os enunciados individuais dos 

outros‖ (BAKHTIN, 2003:294). 

Então, pergunto por que no processo de escritura de resumos ou tópicos no quadro 

negro nas turmas 1003 e 1007 não houve a inserção das vozes dos sujeitos participantes na 

ação educativa (professor ↔aluno)? Não presenciei, nem os dados os apontaram, nenhum 

evento escrito partilhado entre professor e aluno; em termos vygotskyanos, posso dizer que a 

língua escrita não foi usada como elemento mediador entre o professor, conteúdo e o aluno. 

Não tivemos uma construção triangular, mas um fazer linear: professor escreve, aluno copia 

(P→E→A), isso em detrimento ao modelo mediador (Vygotsky, 2007), aqui norteador:   
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 Nos anexos 1,2 e 5, há cópias de trechos dos cadernos de alunos. 
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Onde P representa professor, E representa escrita e A aluno. 
136 

Onde L representa livro didático, E representa escrita e A aluno 

QUADRO 10 - USOS DA ESCRITA NA SALA DE AULA 

QUESTÃO DADOS
134147

 ANÁLISE 

Quando o professor 

A (turma 1003) usa 

a língua escrita em 

sala de aula? 

*Escritura de resumos da 

matéria. 

*Correção de exercícios 

* É atribuído à escrita um papel de fixação do conteúdo.  

*O conteúdo escrito na lousa é exposto, o aluno não 

participa dessa construção. O aluno acata a exposição. 

Temos: P→E→A
135148

 

*Quando o aluno responde as questões de fixação, copia 

trechos do livro ou da lousa. Temos: L→E→A
136149

 

Quando o professor 

B (turma 1007) usa 

a língua escrita em 

sala de aula? 

*Escritura de tópicos no 

quadro. 

* É atribuído à escrita um papel de criar um roteiro linear 

para o conteúdo. Temos: P→E→A 

*Não há uso da língua escrita como elemento de 

construção de conteúdo. 
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                                                           A(artefato—escrita)           

                     Sujeitos
137

(P e A)
150

                        Objeto(conteúdo) 

                     Figura 8: Triangulação professor, aluno, escrita. 

Segundo Vygotsky (2007), neste trabalho já discutido, a escrita ocupa um lugar muito 

estreito nas práticas escolares; diferentemente da linguagem falada requer um treinamento 

artificial, que implica um esforço enorme por parte do professor. Isto pode e muitas vezes é 

interpretado apenas como um processo mecânico, obscurecendo a linguagem escrita e não a 

tomando como um processo reflexivo e de construção contínua. Creio que, ao tornar a relação 

entre escritura e construção do conhecimento a partir da linearidade, os docentes A e B 

impuseram a escrita como algo que vem de fora do aprendiz— não é parte do processo de 

construção dele, só lhe resta o ato mecânico de copiar o material escrito ou memorizá-lo. 

Busco agora a voz de Vygotsky (2007:126) para justificar como refleti o uso que os 

professores em foco fizeram da escrita e para evidenciar que não são os únicos a operarem 

sob tal perspectiva: 

Esse entusiasmo unilateral pela mecânica da escrita causou impacto não só no 

ensino como na própria abordagem teórica do problema. Até agora a psicologia 

tem considerado a escrita simplesmente como uma complicada habilidade motora. 

Notavelmente, ela tem dado muito pouca atenção à linguagem escrita como tal, isto 

é, um sistema particular de símbolos e signos cuja dominação prenuncia um ponto 

crítico em todo o desenvolvimento cultural da criança
138

.
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Analisando o que os dados nos mostraram até aqui e entrelaçando com o arcabouço 

teórico que ampara este trabalho, advogo que o uso da língua escrita como elemento 

mediador na construção do conhecimento em sala de aula poderia auxiliar o aprendiz na 

solução de tarefas difíceis, a planejar uma solução, desenvolver suas funções mentais 

superiores (ver seção 5.2). E, sobretudo, a opção pela escritura de resumos na lousa, prática  

adotada pelos docentes em foco, mediada, compartilhada entre professor e alunos, poderia 

indicar para o aprendiz que as ideias não estão prontas, acabadas, mas, que mesmo o que 

parece acabado, como o ato histórico, pode estar  em constantes processos de interpretação 

ou de reinterpretação. Opção que, se tomada, poderia indicar para o estudante, que este pode 

sim, com a ajuda de seu professor, o elemento mais competente da relação, escrever sua 
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P = professor /A= aluno 
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Grifo meu. 



- 152 - 
 

visão do fato histórico, estabelecer sua relação com o hoje. Tal uso da escrita pode 

prenunciar o que Vygotsky (2007) apontou — um fator importante em todo o 

desenvolvimento cultural daquele que aprende. 

Creio, agora, ser relevante enfocar, mesmo não sendo o foco principal deste trabalho, 

o padrão de interação entre o par professor↔aluno, desnudado nos relatos dos aprendizes.  

Cumpre, aqui, destacar que a indagação feita nos questionários para forçar uma descrição da 

rotina— Descreva como são suas aulas de História.—, sem sublinhar que meu interesse era 

para os atos de escritura, para que de alguma forma essa intenção não sugestionasse os 

participantes, gerou certa generalização das respostas, que se relacionaram mais às formas 

de interação entre os atores do que aos atos de escritura, meu foco principal.  

As respostas transpareceram as formas de interação entre os atores sociais envolvidos 

nas ações cotidianas de sala de aula, evidenciou o como eram os modos de atuação dos 

docentes, o que, de alguma maneira, ajudou a compreender a segunda parte da primeira 

macroquestão desta pesquisa: ―(...) como um professor de História enfoca questões 

relacionadas `a língua escrita? Conforme o pensamento vygotskyano (2007), aqui adotado, 

o homem se constrói na relação com o outro, o que significa que o aluno, ao se alimentar das 

experiências do professor e trocar com este suas impressões sobre um tema abordado, 

constrói o seu entendimento e a si mesmo. Logo, posso inferir que os padrões de interação 

têm ressonância direta no produto do fazer docente e no como atua o professor. Então, ao 

destacar os dados referentes a tais interações, posso entender melhor como o conhecimento 

foi construído nas classes em destaque.  

Resumidamente, posso apontar que o professor A (turma 1003), mesmo que não tenha 

alcançado êxito ou conseguido explorar todo o potencial intelectual de seus alunos, não 

tomou seus discentes como elementos completamente passivos no processo de 

aprendizagem, as declarações dos aprendizes apontaram que houve abertura para diálogo na 

sala de aula. Os alunos, conforme os dados aqui já destacados, tinham a possibilidade de 

expressão; ao categorizar a maioria das respostas à questão — Descreva como são suas 

aulas de História—, mesmo que não fosse meu objetivo mensurar os padrões de interação 

na sala de aula, pude encontrar uma constante nas declarações: os aprendizes, nas aulas do 

professor A, tinham a liberdade para expressarem suas opiniões. Observemos tal categoria, 

em especial na declaração de uma aluna da turma 1003 a respeito das aulas de História: ―(...) 

você pode debater, dar opinião‖. Em outras declarações presentes no questionário, a 
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interação professor↔aluno foi descrita assim: ―(...) ao mesmo tempo que aprendemos, 

podemos conversar‖; ―(...) a professora leva os alunos numa boa‖.  Posso perceber, então, 

por essas falas e pelo que presenciei, que o docente A se propunha a ouvir o aluno, o que 

muitas vezes foi interpretado pelos aprendizes como um professor que permitia bagunça. 

Vejamos outra fala gerada a partir do questionário: ―São legais, apesar da bagunça que os 

alunos fazem na sala.‖ 

Já o contexto de atuação criado pelo professor B (turma 1007) tem um traço marcante: o 

silêncio. Até mesmo quando o professor retirava-se da sala o grupo se mantinha 

surpreendentemente quieto, observemos o relato ―(...) os alunos copiam em silêncio, depois ele 

explica e sai da sala‖
139

.
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Na entrevista, um aluno considerou que tal silêncio era o que colaborava 

para seu aprendizado, notemos o dito para responder a questão — O que colabora para seu 

aprendizado nas aulas de história? : ―É o silêncio das aulas, é o aluno que tem que dizer que é 

capaz, que vai prestar atenção e que vai conseguir‖ (aluno C). Como interpretar tamanho silêncio? 

 Confesso que ouvir o silêncio daquelas aulas me angustiou, tal questão ocupou minhas 

reflexões por muito tempo. Mas, diante de um registro em meu diário de campo, a aula do dia 

19/11/2009, comecei a compreender o que construía todo aquele silêncio. Nesta ocasião, o dia 

estava especialmente quente, as salas tinham recebido uma pintura nova, com o sol do meio 

dia, um cheiro forte de tinta exalava, a sensação era tão ruim que, neste dia, o período de aula 

foi reduzido; todo professor ficaria somente um tempo de aula em cada turma. Como já dito 

anteriormente, os ventiladores não davam conta de refrescar o ambiente nos dias de calor, 

então, já dá para imaginar o quanto era insuportável ficar naquele espaço. E, numa sala repleta 

de adolescentes, as reclamações são esperadas — mas... era só silêncio, nem um pedido de 

beber água, de ir ao banheiro... A rotina permaneceu a mesma de sempre. 

 No princípio, cheguei até interpretar tal silêncio como somente um grande esforço para 

o entendimento do ponto da matéria;  no entanto, como entender nenhuma fala diante de tanto 

desconforto físico. Então, o silêncio era uma forma de o estudante mostrar para seu professor 

que ele era capaz de entender o explanado? Se essa hipótese fosse verdadeira, não haveria 

nenhum problema de o aluno se colocar diante da situação citada, ou do aprendiz conversar 

diante da saída do docente de sala durante os seus normais dois tempos de aula seguidos. 
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  Triangulo este trecho de meu diário com o discurso do aluno presente na entrevista, já 

comentada anteriormente —―É o silêncio das aulas, é o aluno que tem que dizer que é capaz, 

que vai prestar atenção e que vai conseguir‖ (aluno C). Os aprendizes enxergam em seu 

professor uma grande sabedoria e procuram com seus intelectos alcançá-lo — vide o trecho ―é o 

aluno que tem que dizer que é capaz‖. Se o aprendiz precisa se convencer de que é capaz de 

entender o que o professor diz, é sinal que, num primeiro momento, o aluno não consegue 

compreender o dito. Logo, infiro que o silêncio não é a confirmação de compreensão, mas 

talvez de um descompasso, de um adestramento, uma assimetria de conhecimento, difícil de ser 

amenizada entre o par professor↔aluno. Vale dizer que, muitas vezes, o aprendiz não 

conseguiu, conforme o próximo relato, presente no questionário, obter êxito ao tentar 

acompanhar, sublinho através da performance oral, o raciocínio histórico do professor B: ―Não 

entendo nada do que o professor diz‖. Levanto a hipótese: Será que o silêncio sinaliza temor? 

Ao costurar os dados gerados, posso explicar a prática do docente B (1007) como 

àquela interpretada por Nóvoa (1998)
140

,
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o professor que opera como o detentor do 

conhecimento científico e o transporta para sala de aula. Sei que as escolas são atualmente as 

responsáveis por ensinar o produzido por diversos campos científicos, estes, por sua vez, 

operam com suas pesquisas e ―verdades‖, mas, é razoável pontuar que o chão da sala de aula é 

perpassado por muitas vozes que não podem ser desencorajadas de pensar, de construir 

também conhecimento para apenas repetir o discurso científico a partir da fala docente. 

 Jogando com as palavras, aproximando-me do lúdico e citando Rubens Alves 

(2006:112), digamos que o professor B (1007) apresentou em suas aulas grande conhecimento 

histórico, mas os discentes ainda não tinham aprendido a ―jogar‖ o jogo daquelas ―verdades‖; 

com aquela linguagem, talvez precisassem de: 

(...) muitos jogos, jogos de linguagem: jogos de amor, jogos de poder, jogos de 

saber, jogos de prazer,,jogos de fazer, jogos de brincar. Por que a vida não é uma 

coisa só. A vida é uma multidão de jogos acontecendo ao mesmo tempo, uns 

colidindo com os outros, das colisões surgindo faíscas(...) E é isso que faz a 

inteligência(...) Especializou-se. Sabia tudo sobre  o assunto(...)Mas, o preço que 

pagou é que perdeu tudo sobre o mundo da vida. 

Depois de ter sublinhado, através da análise de dados, como era a interação entre o par 

professor↔aluno e de ter traçado reflexões sobre a minha primeira questão de pesquisa, 

                                                           
140

 Aqui apontado no capítulo 5, p.90. 



- 155 - 
 

chegou o momento de focar nos discentes e alinhavar mais um questionamento: Como os 

discentes se apropriam do conhecimento apresentado pelo professor?   

7.3- A LINHA E A COSTURA PARA A SEGUNDA MACROQUESTÃO 

Sabe-se que o aluno pretendido pela maioria dos professores e desejado pela sociedade 

é aquele capaz não só de decodificar frases, textos simples, mas aquele capaz de atribuir 

significado ao escrito, aquele que tem um estoque simbólico de interpretações do mundo que 

dialogam diretamente com o escrito; o que poderia propiciar novas produções escritas. Mas, 

como o aprendiz destas turmas construiu suas apropriações? 

 Para isso, debrucei-me sobre meus dados e contexto de pesquisa buscando resposta 

para a questão: Como os discentes se apropriam do conhecimento apresentado pelo 

professor? Vinculei, como já indicado no início deste capítulo, a esta pergunta um subitem: 

Que atividades realizadas em sala de aula levam os alunos à apropriação da linguagem 

escrita? Relembro a meu leitor que uso o termo apropriação, pois enfoco não o fato histórico, 

mas o uso da linguagem escrita e oral num contexto que se propõe à prática do ensino de 

História. Tal visão implicou observar os eventos de leitura, se houve atividades com textos e 

como eram as atividades plenárias em sala de aula. Para responder tais questões, os dados 

foram ―(...) codificados e categorizados por fonte de coleta à busca de ―ligações chaves‖ 

(ERICKSON, 1986:147). 

A partir da questão 14 do questionário aplicado aos alunos — Como você participa das 

aulas de História?—, procurei interpretar como as escolhas e atividades didáticas 

influenciaram no processo de construção do conhecimento e apropriação da habilidade 

linguística dos estudantes. Vejamos algumas assertivas retiradas do questionário aplicado na 

turma 1003: 
 

1º bloco                                                   ( primeira categoria) 

Excerto 1: ―Ouvindo‖. 

Excerto 2: ―Ficando calado‖. 

Excerto 3: ―Prestando atenção.‖ 

Excerto 4: ―Participo vendo‖. 

Excerto 5:‖Vendo e ouvindo o professor‖. 
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2º bloco                                                   ( segunda categoria) 

Excerto 6: ―Faço os exercícios em sala, presto atenção nas explicações‖. 

Excerto 7: ―Copio as questões e os textos passados pela professora, respondo as 

questões propostas‖. 

Excerto 8: ―Eu participo prestando bastante atenção, se eu quero aprender‖. 

Excerto 9: ―Participando dos exercícios‖. 

Excerto 10:―Prestando atenção e escrevendo no caderno‖. 

 

 A maioria das repostas dos alunos da turma 1003 à questão 14 gerou duas categorias 

bem definidas quanto às formas com as quais os discentes começam a construir entendimento 

sobre os conteúdos lecionados pelo professor A. Temos duas categorias, duas formas, 

descritas a seguir.  

A primeira categoria é marcada por um aluno passivo que  ―recebe‖ o exposto na 

explanação do docente durante plenária, o professor expõe e o aluno acata, característica bem 

resumida pelo último excerto do primeiro bloco—―Vendo e ouvindo o professor‖. Vale frisar 

que durante minha observação em sala de aula não presenciei nenhum momento, no qual o 

professor A tenha tomado atitudes que inibissem a fala do aluno, mas, também a partir dos 

dados gerados pela minha observação, posso indicar que nas atividades plenárias, a voz do 

professor era quase única e prontamente acatada, conforme os excertos 1, 2, 3, 4 e 5 desta 

seção sublinham. É possível, também, a partir dos dados, apontar que o docente procurou 

incluir os estudantes durante  as plenárias de suas aulas de forma muito tímida. Para  estimular 

a participação do aprendiz na discussão sobre o assunto explanado, utilizava como recurso 

frases como esta dita em 28/10/2009:―O que foi a União Ibérica?‖; o docente geralmente 

recebia como respostas o silêncio e, então, começava a expor o assunto. No contexto escolar, 

que geralmente segue o padrão fossilizado, no qual cabe ao professor transmitir 

conhecimento, é tão raro o docente permitir a participação do aluno, dar-lhe voz que o 

discurso da professora A talvez tenha soado para os alunos como sendo uma pergunta de 

retórica.  

Relembro, refletindo sobre esta categoria (professor expõe e aluno acata), o conceito de 

Moita Lopes (1996) que indica que os envolvidos na prática de sala de aula participam da 

construção do conhecimento a partir da coparticipação e da colaboração. Reflito: Será que o 
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ouvir, o participar vendo (excerto 1, 2, 3, 4 e 5) propicia ao aluno construir deduções lógicas, 

abstração? Segundo Nunes (2000:118), a construção da aprendizagem e do sentido ―(...) não 

está no que se diz, mas acontece na relação entre as pessoas como fruto de um processo 

colaborativo‖.  O participar vendo denota um indivíduo passivo no processo de construção de 

conhecimento, indica o estudante como mero espectador de um modelo de aula que se repete 

como um filme antigo nas salas de aulas brasileiras, onde o ver, o assistir torna a sala de aula 

algo parecido com uma tela de cinema, que nos apresenta o acabado, o já construído. Afinal, a 

presença do educando no espaço de sala de aula não deveria ser a ―de quem a ele se adapta, 

mas a de quem nele se insere (...); esta ―(...) É a posição de quem luta para não ser apenas 

objeto, mas sujeito também da História‖ (FREIRE,1996:54). Ninguém é sujeito, autor de sua 

história e cidadão reflexivo sobre a História  de seu país, de sua sociedade  decorando as 

palavras do outro ou do autor do livro didático, mas  questionando, refletindo, tornando-se 

crítico e expondo seus pontos de vista, expressos pelo menos em textos orais, atitudes que não 

presenciei durante observação. 

O segundo bloco, com os excertos desta seção 6, 7, 8, 9,10, nos mostra a segunda 

categoria, o outro modo com o qual os estudantes da turma 1003 usavam para se apropriarem 

do conhecimento trabalhado em sala: utilizavam-se da cópia do quadro —―Copio as questões 

e os textos passados pela professora, respondo as questões propostas‖ (excerto 7). Tal 

recurso para a apropriação através da língua foi motivada por um padrão estabelecido pelo 

professor A. Conforme apontado na seção anterior, é uma constante a utilização da escritura 

apenas como forma de copilação (―escrevendo no caderno‖ - excerto10) ou também como 

fixação de conteúdo (excerto 6 :―Faço os exercícios‖) . É pertinente descrever como eram os 

processos de realização desses exercícios em sala; para isso, relatarei a aula do dia 

14/10/2009. 

Naquela ocasião, o professor A, conforme sua rotina, passou o exercício do livro didático 

após sua explanação, depois de um certo tempo, os alunos levavam seus cadernos à mesa do 

docente para que este desse um visto e atribuísse  pontos na participação do aluno em seu diário 

de classe. Os estudantes não me pareciam ter dificuldades em responder as questões, percebi 

que os alunos procuravam transcrever partes do escritos em seus livros didáticos, ou eram 

breves em seus apontamentos. Mais uma vez, praticavam a copilação; às vezes, chegavam até a 
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copiar as respostas coerentes ou não de seus amigos. Prática que levou o professor A a 

expressar, durante a verificação da realização dos exercícios, que fazia em sua mesa
141

:
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Assertiva 1: ―Espanha na América do norte?! Vocês copiam um do outro e nem 

sabem o que fazem‖. 

Assertiva 2: ―Não existe resposta em História em uma linha‖. 

Assertiva 3: ―Vamos colocar de forma resumida, mas não resumida assim. Copie 

do quadro, tá?!‖ 

 Por estas asserções, percebemos que as respostas escritas dos alunos não apresentavam 

um padrão que o docente compreendesse como adequado à resolução dos exercícios, ou eram 

breves demais e sem elaboração de pensamento (assertiva 2 e 3) ou absurdas conforme indica 

a assertiva 1. Destaco, ainda, que na assertiva 3, a inadequação do material escrito não 

provocou a ordem de reescritura, o que poderia indicar um caminho de reelaboração 

linguística auxiliando a construção do conteúdo; a solução indicada foi um convite à cópia. 

Esses mesmos padrões de respostas também, segundo o professor A, estavam presentes nas 

provas bimestrais e eram responsáveis pelos resultados ruins, analisemos a resposta do 

professor A à questão 12— A expressão escrita dos alunos atrapalha no desenvolvimento das 

questões? Como? Por quê?‖ Resp.: ―Eles têm um péssimo vocabulário, muitos erros 

gramaticais e não gostam de ler; sendo assim, têm dificuldade de interpretar um texto ou de 

criar a escrita‖. 

Pelo trecho acima, posso inferir que o professor A acreditava que a pouca habilidade de 

expressão escrita de seus aprendizes atrapalhava seus desempenhos. No entanto, o docente  

explica a baixa competência escrita dos alunos provocada por razões diferentes daquelas que 

o mesmo atribuiu nas assertivas a respeito dos exercícios. Para explicar os resultados ruins nas 

provas, o docente operou com um conceito de língua que interpreta o uso linguístico de 

acordo com a língua padrão, centrado no erro ou acerto de estruturas gramaticais (ortografia, 

pontuação, concordância, regência), perspectiva de escrita com foco na língua (cf. seção 4.2) 

e impostas por quem tem o poder (Fairclough, 1989:22). Subjacente a essa visão ―(...) 

encontra-se uma concepção de linguagem como um sistema pronto, acabado, devendo o 

escritor se apropriar desse sistema e de suas regras‖ (KOCH E ELIAS, 2010:33). 

Já durante as considerações sobre os exercícios, o professor A (turma1003) não mais 

operou com foco exclusivamente na língua quando classificou como problemático o texto dos 
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aprendizes; ao classificá-los como resumidos, curtos (assertivas 2 e 3) e até absurdos 

(assertiva 1), não especificou o que era problemático, não problematizou ou dialogou sobre o 

que considerou absurdo. O docente operou com conceitos, aqui discutidos nos capítulos 2 e 4, 

que interpretam o uso da escrita (linguagem) para além do nível gramatical. Já que se sabe 

que um texto  ―(...) contém mais do que o sentido das expressões na superfície textual, pois 

deve incorporar conhecimentos e experiências cotidianas, atitudes e intenções, isto é, fatores 

não linguísticos‖ (FÁVERO, 2003:59). O professor A esperava que seus alunos nos 

exercícios explorassem os conceitos históricos, que analisassem os contextos sócio-históricos 

que produziram determinadas práticas e fatos na História, para que, desta forma, os estudantes 

conseguissem ― (...) colocar de forma resumida, mas não resumida assim‖ seus pensamentos 

nas respostas aos exercícios. Isto foi entendido e interpretado por mim, mas não foi 

esclarecido aos alunos, nem trabalhado com eles.   

Não quero condenar a ação do professor A, que, como já dito, apresentava vontade de 

construir um trabalho responsável, comprometido com os aprendizes; porém, aspiro sinalizar 

que práticas de problematização sobre os erros dos aprendizes envolvem, além de questões de 

interação, a consciência do uso da linguagem, conforme o conceito de discurso (capítulo 2), 

perspectiva para a qual os professores não foram ―treinados‖ em seus cursos de formação. 

O desejo do professor A, que cobiçava que seus alunos escrevessem de forma não tão 

resumida, aponta para a obrigatoriedade de se privilegiar o uso da escrita centrado para além 

do nível descritivo e focado nos porquês dos fatos históricos e para como estes se 

constituíram. Tal movimento assinala para a necessidade de análise dos discursos que 

constroem e permeiam as ações sociais e também os fatos históricos. É claro que, vinculadas a 

uma produção escrita que focaliza um dado histórico explorando as relações entre os 

contextos de produção, circulação de discursos e práticas sociais, deveriam estar intrínsecas 

práticas de leitura que abarcassem os três níveis de envolvimento com um texto
142
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descrição, interpretação e explanação (Fairclough, 1989, 2001). Quais eventos de leitura 

ocorreram na turma 1003? Quais anteciparam ou prepararam o aluno para a produção de um 

texto os tornando mais conscientes e capazes de explicar as escolhas linguísticas feitas? 

 Durante minha observação, presenciei explanação de pontos de matérias sem leitura 

plenária ou debate. Ocorria, quero sublinhar como aspecto muito positivo, a indicação de 

leitura prévia do capítulo a ser destacado na aula seguinte. Tal indicação poderia auxiliar o 
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aprendiz em seu caminho para construir conhecimento; porém, para ter um efeito mais 

problematizador e frutífero, seria necessária a retomada dessa pré-leitura, bem como suas 

indicações interpretativas, durante a explanação do professor, feito que não presenciei, nem os 

dados apontaram. 

Voltando ao campo da escritura, o professor A, ao apontar problemas na expressão 

escrita dos aprendizes, mesmo que a cada momento atribuindo explicações diferentes e 

operando, inconscientemente, com conceitos diferentes sobre o ato de escrever, e, 

consequentemente, sob paradigmas linguísticos diferentes daqueles defendidos pelos autores 

em que fundamento minha interpretação (Fairclough, Wittgenstein II, Bakhtin), destaco que 

seu modo de atuar em sala de aula, todavia, permitiria vivenciar que toda esfera de atuação 

humana têm relação com a utilização da linguagem (Bakhtin, 2003). O que me leva a inferir 

que a dificuldade de aprendizado dos estudantes, que o docente apontou, foi perpassada pelos 

modos de utilização da linguagem e por falhas na sua visão de linguagem.  

Resta-me refletir e interpretar, consciente de que é intrínseca à palavra a interação 

verbal, em como foi estabelecida a linguagem em sala de aula.  Retomo Bakhtin (1981), que 

plasticamente trabalha a palavra como uma ponte lançada entre os interlocutores, em que cada 

extremidade se apoia em quem faz uso da palavra. Esse pensamento me faz entender que só 

existe travessia(s) em sala de aula quando há contribuição entre as duas partes envolvidas 

num processo dialógico calcado no uso oral ou escrito da palavra. Creio que uma das formas 

de travessia, de construção do conhecimento que os estudantes podem utilizar é através do uso 

e da apropriação da palavra escrita. Esta foi lançada como ponte na sala de aula? Quem estava 

nas extremidades da ponte? Só o mais experiente?! Será que com um só apoio há interação? A 

ponte se mantém? Durante uma correção de exercício
143156

na turma1003, uma aluna pergunta 

se era para copiar a resposta do exercício, a professora, situada em uma das extremidades, diz: 

―Se está muito diferente, sim?‖ A aluna, na outra ponta, olha para o caderno, faz cara de que 

nada entendeu, de quem não fez a travessia, e diz que vai copiar. 

 Num modelo de construção de conhecimento como produto de processos de 

colaboração entre o par professor↔aluno, a linguagem, no caso a língua escrita, não pode ser 

tomada num vácuo, mas deve-se ―(...) priorizar sua natureza social e dialógica (NUNES 

2000:117). Volto a advogar que o uso da escrita em nossas escolas deveria se afastar do uso 

individual, afastado, restrito a uma atividade somente particular para um uso mais 
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sociointerativo, com a participação de grupos. É difícil olhar para folha em branco e 

preenchê-la sozinho. Então, por que não apostar numa prática de construção coletiva de 

textos, já que os discentes apresentam tanta dificuldade? Os menos experientes receberiam a 

colaboração do professor, de um colega mais competente e, consequentemente, afastar-se-iam 

da nulidade do ato de fazer cópias como estratégia de aprendizagem. 

Compartilho e discuto, agora, como alguns discentes da turma 1007 se apropriaram do 

conhecimento apresentado pelo professor B. Busco para responder essa questão os dados 

gerados a partir da entrevista semiestruturada realizada com duas alunas e um aluno da turma 

1007. Trabalho principalmente com tal corpus, fazendo-o como fio condutor e triangulando 

com dados gerados por outros instrumentos. Isso porque, durante as entrevistas, surgiram 

informações muito relevantes quanto ao como os aprendizes fazem uso da leitura, da palavra 

oral e da palavra escrita para construção de conhecimento. Bem como ficou evidenciado que 

os estudantes não sabem como dispor e nem têm consciência de como os ―instrumentos‖ 

leitura↔ escrita podem prepará-los para alcançar aquilo que objetivam; muito menos têm esse 

par como meio de produção de novos objetivos. 

Durante minha observação em sala de aula, pude perceber que o fazer do professor B 

(1007) baseou-se quase que totalmente na oralidade, conforme a seção anterior evidenciou. 

Sabe-se o efeito exercido pela oralidade e o alcance social que esta desempenha (Zumthor, 

2007), mas, quando o professor polarizou e dissociou a oralidade dos atos de escrita provocou 

sofrimento para os discentes em foco, pois estes não sabiam como estudar. Já que os tópicos 

escritos pelo docente na lousa não eram entendidos, discutidos, contextualizados, os aprendizes 

recorriam à leitura individual do livro didático ou até mesmo gravavam as aulas do professor B 

(turma 1007). Os dados da entrevista demonstram bem a tensão gerada na interface entre a 

palavra oral do docente, a leitura do livro didático, do caderno e a produção escrita, que tinham 

que realizar durante as provas.  Vejamos alguns dados: 

Excerto 1 

Entrevistador: Quando vocês leem os capítulos no livro, vocês conseguem associar os 

tópicos escritos no quadro pelo professor com a leitura? 

Aluna B: Acho assim... se ele desse mais exercício pra o aluno exercitar a matéria que 

ele dá na hora, seria melhor, mais tranquilo. Porque assim, esses tópicos que 

ele dá no quadro, ninguém entende nada, tem que estudar pelo livro, 

ninguém entende nada. 
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Aluno C: Não, às vezes ele escreve os tópicos, mas no livro não é assim, as coisas são 

mais complicadas, é muito diferente. 

Aluna T: (...) Não dá assim pra ler, a linguagem não é assim pra adolescente, é muito 

difícil o professor não passa exercício, não tem como exercitar o que a gente 

aprendeu [pausa] Tem que prestar muita atenção na aula, se você desviar 

um pouco, não entende nada. 

 

Toda comunicação envolve diversos aspectos: o linguístico, o enunciativo, o 

sociointeracional, o cultural, entre outros. Cada um desses aspectos pode ser visto por 

diversos olhares. Neste momento, através de uma análise de discurso, problematizo o que o 

aspecto enunciativo nos indica a respeito dos sentidos que o par leitura↔escrita ocupou no 

―problema‖ em questão. 

O primeiro excerto, relato da aluna B, nos indica que, quando a aprendiz descreveu suas 

aulas de História, pode, através de seu ato enunciativo, refletir e chegar a uma argumentação 

— ―(...) Porque assim, esses tópicos que ele dá no quadro, ninguém entende nada, tem que 

estudar pelo livro, ninguém entende nada‖. Além da reflexão, da ansiedade e angústia, que 

pude presenciar e que de alguma forma o trecho acima evidencia, percebemos que havia 

diferentes gêneros escritos atravessando a aula da Tuma 1007— o do texto do livro didático, o 

do texto do quadro, o do discurso oral do professor. No entanto, a leitura que a aluna fez 

desses textos não se complementou, ela não viu associação entre os escritos. Ora, como nos 

fomenta Wittgenstein II (cf. seção 2.1), significar a partir  da linguagem é um processo 

relativamente livre, mas não indiscriminado,  é necessário obedecer regras, é preciso saber 

identificar as regras do jogo, contextos, situações. A aluna T tinha que atribuir significado ao 

lido, mas não sabia fazê-lo sozinha, não conseguia gerar significado para o ―jogo‖ linguístico 

que a leitura, em língua padrão, do livro didático e do caderno exigiam. E como não sabia 

jogar, se angustiava, não conseguia aprender. 

Tomemos outro relato:―Escrevo tudo o que ele passa, não tenho falta nele, sempre faço 

os trabalhos dele e a prova, mas nunca consigo tirar nota boa‖
144

.
157

Entendo, aqui,  que a 

discente, talvez como os demais da turma 1007, não entendia as regras do jogo linguístico, nos 

termos bakhtinianos, não tinha familiaridade com os gêneros discursivos múltiplos que 

circulavam no contexto escolar. Convém frisar que compreendo o texto do livro, os tópicos do 

caderno do aprendiz, bem como a palavra oral como pertencentes a gêneros discursivos distintos. 

                                                           
144

 Dado retirado do questionário. A aluna refere-se a um trabalho bimestral.  
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O texto oral do professor B ( turma 1007) e os textos escritos que perpassaram as aulas de história 

da turma 1007 representavam atos de comunicação através do uso da linguagem, mas 

encontravam-se em diferentes esferas de atividade (cf. seção 3.3).  Apresentavam enunciados com 

estabilidades diferentes, logo ,enquadravam-se em gêneros discursivos distintos, o que não queria 

dizer que um texto não pudesse auxiliar e  influenciar o outro.  

Isto posto, posso refletir que as  principais diferenças estruturais existentes entre o texto 

do livro didático e os tópicos escritos no quadro, que de certa forma apresentavam 

complexidades distintas e eram correspondentes a gêneros discursivos diferentes,  foi um dos 

motivos responsáveis pelas dificuldades que os estudantes da 1007  tiveram para  

compreender o conteúdo de História e, consequentemente, construírem conhecimento. 

Convém lembrar que o discurso escrito, segundo Bakhtin (2003), é  parte de uma discussão 

ideológica que está sempre respondendo algo, refutando e construindo respostas; logo, é um 

material complexo e, para um aprendiz com pouca experiência de leitura, torna-se de difícil 

entendimento. 

 Ora, novamente segundo Bakhtin (2003), os gêneros determinam as muitas 

possibilidades com que o indivíduo pode usar a linguagem para se comunicar em cada esfera 

de atuação; o gênero apresenta uma práxis com repertórios que se diferenciam e torna o 

gênero algo complexo. Tal complexidade se impôs à aluna T da turma 1007, —― não dá 

assim pra ler, a linguagem não é assim pra adolescente, é muito difícil ...‖—, que se deparou 

com um conjunto de ferramenta linguística e extralinguística que sua experiência e nível de 

letramento escolar (cf. seção3.3) não abarcavam. Para compreender a dificuldade da 

estudante, retomo o pensamento bakhtiniano que sublinha algumas diferenças entre ―(...) os 

gêneros discursivos primários (como os da comunicação cotidiana) e os gêneros secundários 

(como da comunicação produzida a partir de códigos culturais elaborados, como a escrita)‖ 

(MACHADO, 2007:155). Logo, a partir dos dados gerados, posso dizer que, ao estudarem, os 

alunos da turma 1007 tinham que conjugar a fala cotidiana, mais espontânea, do professor a 

um discurso mais acadêmico, o do texto escrito do livro didático, sem falar da problemática 

que envolvia os tópicos escritos na lousa. Como esses tópicos não eram inseridos em nenhum 

contexto, a comunicação não se realizava; para o aprendiz, os tópicos eram mais abstratos e 

distantes que a fala do professor. 

Podemos identificar esta tentativa no relato escrito no questionário: ―Os tópicos não 

ajudam na hora de estudar, temos que lembrar de toda explicação, e não tem como. Só com 
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gravador pra fazer isso, aí, acaba-se esquecendo o que foi ensinado‖. A aluna sinaliza a 

impossibilidade de se lembrar de toda a explicação. Essa dificuldade é agravada pela 

dificuldade de compreensão dos estudantes quanto aos gêneros encontrados no livro didático: 

―O livro é complicado, tem muita coisa‖(aluna T, entrevista). 

 Voltando para o trecho da entrevista em destaque acima, notamos que os alunos C e T, 

a partir do narrado, corroboram a reflexão da aluna B e completam a análise: ―(...) a 

linguagem não é assim pra adolescente‖. Combinando o dito ao observado em sala de aula, 

posso dizer que a prática pedagógica se deu apenas no plano oral, o docente não associou, não 

foi mediador entre o escrito no quadro ao falado, muito menos, ao escrito no livro didático. 

Quando o discente leu o livro didático, não encontrou nesta leitura ―(...) produtividade e (...) 

prazer‖ (ZUMTHOR, 2007:52). Talvez, tal fato tenha ocorrido porque a recepção do ponto da 

matéria se deu primeiro em sala unicamente através da performance oral do professor regente 

e despertou alguns problemas de compreensão até no nível vocabular, conforme respostas ao 

questionário indicam: ―O professor usa algumas palavras complexas‖; ―As aulas são 

bastante chatas, não entendo quase nada do que o professor diz. Acho que ele não explica 

direito‖; ―As palavras são complicadas‖ (indicações repetidas pela aluna T na entrevista).  

Nota-se que somente o desempenho do docente, marcado pela oralidade, não aproximou 

o aluno do texto escrito. Logo, a associação entre a palavra oral e a leitura do texto escrito não 

ocorreu nem em sala de aula, nem através da leitura individual do aprendiz; 

consequentemente, não promoveu comunicação. Zumthor (2007:52) nos diz que ―(...) 

Comunicar (...) não consiste em fazer passar uma informação; é tentar mudar aquele a quem 

se dirige; receber uma comunicação é necessariamente sofrer uma transformação‖. 

Diante de tal reflexão posso inferir que há problemas na performance de aula do 

professor, centrada na informação passada apenas pela oralidade, dissociada da leitura. É 

importante frisar que não presenciei, nem os dados do questionário ou entrevista indicaram, 

eventos de leitura na turma 1007. Como a leitura em sala de aula compartilhada não ocorreu, 

o aluno, quando tentou se apropriar do conteúdo da matéria a partir de sua leitura do capítulo 

no livro didático, não encontrou um mediador, leitor mais competente, que o ajudasse a tornar 

a língua culta presente no livro didático uma ferramenta de comunicação —―(...) tem que 

estudar pelo livro, ninguém entende nada (excerto1, aluna B). Por consequência, o aprendiz 

não se apropriou do conteúdo nem através da performance oral nem pela leitura individual, 

pois, esta, também, esbarrou no domínio da língua padrão. 



- 165 - 
 

Quando assinalo leitor mais competente, não quero dizer que exista um leitor melhor que o 

outro, nem quero incorrer nas práticas de controles de leituras presentes na França e Inglaterra no 

século XIX
145

,
158

mas apontar para o fato de que ler é mais do que simples decodificação e quando 

a leitura é compartilhada, por exemplo, entre o professor↔aluno ou entre aprendiz mais 

experiente e outro menos, pode servir de ―ponte‖, ―travessia‖ para se chegar à apropriação. 

Subjacente a essa ideia de leitura apoiada está o conceito de ―(...) dialogia e seu dinamismo, o 

leitor dialoga com o texto, responde, antecipa respostas, procura apoio, comenta e critica seu 

discurso interior‖  (NUNEs, 2005:5). Faz-se necessário também frisar que os adolescentes, em 

geral, nos dias atuais, como o leitor popular no século XIX (Lyons, 2002), solicitam uma 

literatura (leitura) de diversão, rejeitam manuais práticos (livros didáticos). Tal aspecto deveria ser 

um ponto de atenção para qualquer  prática docente, pois pode figurar como importante reflexão e 

revisão para os modos de atuação docente e suas escolhas didáticas.  

Vale ressaltar que, quando aponto a experiência de leitura na sala de aula como uma 

ação docente, não quero tomar a postura dos reformadores da leitura do século XIX, que 

baseavam sua atuação na indicação de leitura ideal, mas advogo pela adoção de uma prática 

docente que ajude o aprendiz a dar sentido aos muitos discursos que o perpassam e que, de 

certo modo, o ajudam a se definir como cidadão. Aponto para a formação de estudantes 

leitores que se esforcem ―(...) por formar uma cultura literária própria, livre do controle da 

burguesia, (...) ou da burocracia
146

‖
159

(LYONS, 2002:187). Retomo os dados da seção 7.1 e 

lembro que os estudantes em destaque se consideravam leitores, indicaram-nos que liam, 

mesmo que não fosse a leitura privilegiada no contexto escolar. Então, por que não usar essa 

habilidade em sala de aula, utilizar a leitura apreciada pelo estudante para chegarmos à 

produção escrita, bem como para oferecermos aos aprendizes muitos textos, gêneros e/ou 

leitura? Talvez, fosse uma estratégia para chegar a compreensão do cânone, foco da escola. 

Passemos, agora, às respostas a pergunta: 

Excerto 2 

Entrevistador: Como vocês estudam para as provas de História? 

Aluno C: Eu leio o livro, eu gravo as aulas, presto atenção. 

Aluno B: Só pelo livro mesmo, é a salvação. 

                                                           
145

  Neste período, ―As bibliotecas públicas tinham um objetivo filantrópico e outro político. Como as escolas 

das fábricas  eram instrumentos de controle social,concebidas para incorporar uma elite  operária bem-

comportada ao sistema de valores das classes dominantes‖(Lyons,2002:184). 
146 

Associo o termo burocracia à visão do adolescente sobre o modo do ministrar aulas do professor B, distante 

das formas de expressão dos aprendizes. 
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Aluno T: Eu copio os tópicos, lá não está explicando nada, tem só o nome do assunto 

(...) eu estudo pelo livro, porque eu presto atenção, mas eu sei que não vou 

conseguir lembrar, não é aquela coisa que fica em sua cabeça que você 

entende. O livro a gente lê, mas é complicado. 

Nestes trechos, os problemas quanto à associação entre a palavra oral do professor, a 

leitura e os tópicos escritos pelo docente e a dificuldade com a língua padrão são latentes 

novamente. Mas o que mais fica evidenciado é a enorme presença da oralidade como 

performance docente. É bem verdade, conforme registro em meu diário, que durante as aulas 

do professor B só há, numa sala enorme, com cerca de quarenta alunos, o eco da voz do 

professor ―(...) É o silêncio das aulas; (...) ele explica e tem que ficar guardado em nossa 

mente; (...) eu gravo as aulas‖
147

.
160

Nesses enunciados, evidencia-se a atividade passiva, 

receptiva do aluno, que, ao lançar mão de um artifício da modernidade, o gravador, busca uma 

forma de imitar o discurso do professor. 

 Tal performance oral remete-me a Zumthor (2007:27), que indica que a voz não tem 

um efeito somente em si mesma, mas em sua qualidade de emanação do corpo; o autor 

reflete isto quando discorre sobre a transmissão oral da poesia. Metaforicamente, associo esta 

conjectura à qualidade de emanação do conteúdo disciplinar, atrelo esta emanação à atuação 

do docente ao verbalizar, através de performance, o conteúdo. As palavras do aluno, acima 

citadas, levam a evidenciar que a performance oral, em mão única, pecou na qualidade de 

emanação, o que comprometeu o efeito pretendido — o entendimento da matéria. 

Triangulando os dados de todo o excerto2 (na página anterior) e um relato do questionário, 

podemos interpretar os efeitos que uma prática monológica pautada somente na oralidade, 

pode provocar: ―(...) Sou ruim apenas na matéria dele, pois preciso de 9 pontos. Somente na 

matéria dele, na maioria já passei‖. Com base em Bruner (1996), infiro que o professor B se 

coloca como um instrutor, no qual o aluno é aquele capaz de apreender princípios, regras, 

teorias que são apresentadas e que devem ser simplesmente memorizadas.  

Ao aprendiz não é facultado o direito de interpretar. Perpetua-se, então, o papel do 

―professor conhecedor, autocrata, e do aluno não-conhecedor, mantido sob controle, 

estudando para aprender um saber não negociado‖ (NUNES, 2000:94). Na contramão de tal 

perspectiva, conforme o capítulo 5 deste trabalho aponta, o pensamento vygotskyano, linha 

teórica aqui defendida, vê a construção do conhecimento pautada pelo diálogo, pela troca 

entre professor↔alunos; o que significa colocar no centro de qualquer processo educativo a 

qualidade da interação entre os participantes da ação educadora. 

                                                           
147

Trechos das respostas dos alunos entrevistados para a questão: O que colabora para o seu aprendizado?. 
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 Voltando aos dados, constata-se que o efeito exercido pela palavra oral sobre o 

conteúdo da matéria não teve o alcance desejado pelo professor. Os alunos não conseguiram 

se apropriar do falado; por isso, partiram para uma leitura desorientada: ―(...) eu estudo pelo 

livro‖, e para o exercício da palavra escrita como simples cópia: ―Eu copio os 

tópicos‖
148

.
161

Os pares de ferramenta, palavra escrita e palavra oral, assim como leitura e 

escrita, nesta sala, estavam dissociados. Passemos, agora, à análise de outro trecho da 

entrevista com alunos da turma 1007. 

Excerto 3 

Entrevistador: Como você testa o que estudou? 

Aluna T: Leio várias vezes o mesmo trecho [pausa] Na verdade[pausa] eu não sei 

estudar, história principalmente. Então, leio várias vezes para ver se entra na 

minha cabeça. 

Aluna B: Eu leio muito, tipo uma decoreba, vejo se eu consigo repetir o que estava 

escrito no livro. 

Entrevistador: Vocês conseguem entender o que leem? 

Aluna T: Não! 

Aluna B: Não! 

Entrevistador: Você consegue entender aquilo, associar com algum fato da própria 

História, com a realidade? 

Aluna T, Aluna B: Não, é só decora mesmo! 

Aluno C: Antes eu tinha uma tática, lia tudo e tentava fazer resumo. E buscava de 

outros livros. 

Entrevistador: Resumo como? 

Aluno C: Resumia assim [pausa] escrito, eu lia o texto e eu escrevia. Mas, ultimamente, 

não sei o que está acontecendo [riso, pausa, silêncio]  

 

 Mais uma vez, percebe-se a ausência de uma orientação para leitura individual, os 

alunos procuraram a leitura como forma possível para construção de algum conhecimento, já 

que não o alcançaram durante a exposição exclusivamente oral. No entanto, não estavam 

preparados para circular pelos diferentes níveis de leitura e enfrentar as dificuldades que o 

processo de leitura pode gerar. Nesta leitura silenciosa, individual, há o encontro de pelo menos 

dois sujeitos, o sujeito-leitor e o sujeito-autor, pertencem a contextos diferentes; tanto um como 
                                                           
148 

Excerto 2 
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outro são geradores de sentidos (Fairclough 1989, 2001). Lembremos da dimensão discursiva 

(seção 2.4) sob a qual um texto pode ser refletido; neste lugar, focalizam-se os contextos sócio-

históricos de quem produziu o discurso e o contexto de quem o recebeu, ou seja, o sujeito-leitor 

e o sujeito-autor. Porém, no contexto de atuação dos aprendizes, o sujeito-leitor não conseguiu 

gerar um sentido que produzisse entendimento sobre o tema abordado, o texto foi lido apenas 

no nível da decodificação; quando o aluno diz que leu e não entendeu, sinalizou que não 

construiu sentido para o texto. Talvez, a leitura feita por esses discentes não tenha conseguido 

provocar o sentido desejado, porque a trama tecida pela leitura reivindicava a interseção com 

conhecimentos e experiências que os aprendizes não apresentavam. 

Como aqui já discutido, seção 3.2, a leitura é resultado de várias interações, que se 

estabelecem num texto, este pode ser lido a partir de três níveis (Fairclough)
149162

—descrição, 

interpretação e explanação—, que não necessariamente se excluem, mas se complementam. 

Quando a aluna B diz ―Eu leio muito, tipo uma decoreba, vejo se eu consigo repetir o que 

estava no livro‖, ela apenas alcançou o nível descritivo do texto, i.e, interagiu com a 

materialidade linguística da leitura do livro didático, sem conseguir entender qual era o 

propósito do texto, do autor, para assim chegar à interpretação; por isso, recorreu apenas à 

memorização do material linguístico: decoreba. Quando escrevesse sobre o que tinha 

estudado, iria necessariamente se envolver num processo de repetição e não de criação, 

construção, produção de um texto. 

A dificuldade que a aluna B (turma 1007) encontrou em interpretar o lido no livro 

didático talvez se explique pela complexidade que envolve o ato de atribuir significado, pois, 

conforme Fairclough (2001), os textos apresentam um significado potencial para sua 

interpretação. Provavelmente, o texto didático lido pela aluna B tinha um significado 

potencial, o conteúdo da matéria e suas múltiplas interpretações, já que ―o significado 

potencial de uma forma é geralmente heterogêneo, um complexo de significados diversos, 

sobrepostos e algumas vezes contraditórios, de forma que os textos são em geral altamente 

ambivalentes e abertos a múltiplas interpretações‖ (FAIRCLOUGH, 2001:103). Observemos, 

na fala dos alunos, o confronto e a heterogeneidade que o escrito no livro, no quadro e na 

prova pode ecoar: ―No livro não é assim escrito em tópicos, não tem tópicos‖;‖o texto do 

livro é todo informativo.;‖ ―o texto da prova não é para dá cola, mas para a gente poder 

interpretar‖ (dados gerados na entrevista, palavras do aluno C). 
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 Níveis discutidos na seção 2.4. 
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Durante a entrevista, pude entender por que os alunos não conseguiram gerar 

conhecimento através da leitura autodidata e recorreram à ―decoreba‖. Eles procuravam  

memorizar mecanicamente o que não conseguiram tornar seu, como diz Freire (2002:16): ―A 

memorização mecânica da descrição do objeto não se constitui em conhecimento do objeto‖. 

Naquela sala de aula, parece-me que a leitura não é um ponto central na construção do 

progresso do aluno, os valores destacados no processo educacional são bem diferentes dos 

valores que os operários do século XIX na Europa apresentavam,―(...) a ansiosa busca por 

conhecimento através dos livros era vital para a emancipação intelectual sobre a qual estaria 

fundamentada a ação política, além de suprir a informação e a disciplina necessárias para um 

auto-aperfeiçoamento...‖ (LYONS,2002:191). 

No cenário do século XIX, os operários, provavelmente da mesma classe social dos pais 

alunos em destaque, já apresentavam gosto pela escrita, construíam autobiografias, forte 

indicação de autoconsciência e do crescimento do domínio da palavra escrita. Esses cidadãos 

não tinham uma educação formal, mas criam que a leitura e a escrita poderiam proporcionar 

um progresso pessoal. Quando o aluno C procurou através da escrita entender o conteúdo em 

questão — ―tentava fazer resumo‖, acredito que talvez tenha atribuído ao par leitura↔escrita 

o mesmo valor que os operários europeus no século XIX. Implícita nessa atitude está a ideia 

de que a escrita traria consequências cognitivas. Infelizmente, os valores já apreciados há dois 

séculos não perpassam a rotina das aulas observadas. Passemos, agora, aos depoimentos 

relacionados às provas da turma 1007. 

Excerto  4 

Entrevistador: Como são as perguntas na prova de História? 

Aluna T: Compridas, assim... ele passa um texto haver, não são falando diretamente da 

pergunta. 

Aluna B: Perguntas sobre o texto, você tem que ler o texto. 

 

Entrevistador: Você consegue associar o texto com que você estudou? 

Alunas B e T: Não 

Aluna T: O texto é difícil, é como se fosse uma coisa diferente do que estudei. 

Aluna B: Quando as perguntas são associadas ao texto, eu consigo, porque sou boa 

aluna em Português, mas quando tem que associar aos assuntos da aula, 

não. 
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Aluno C: Não é um texto assim como do livro, todo informativo, até porque seria cola 

(...) o texto não é para gente colar, mas interpretar. 

O trecho acima aponta para uma questão assinalada por Petrucci (2002:204): É correta 

a afirmação que a atividade de leitura se retrai na mesma medida que a operação de leitura 

se universaliza? Convém, agora, observar que, ao elaborar as provas de História, o docente 

priorizou o ato da leitura, esta deve ser associada, não só, à interpretação, mas ao diálogo com 

os saberes priorizados no bimestre. Percebe-se, nesta prática, que, para o professor, a leitura é 

um valor, ela ganhou papel de destaque na avaliação, mas a mesma não recebeu ênfase nem 

se configurou como uma atividade de rotina durante as aulas.  

Posso entender que, nesta sala, as operações de leitura são um instrumento de 

verificação, mas não de apropriação da linguagem, do discurso escrito, nem instrumento de 

construção de conhecimento. Por isto, para os alunos, a leitura se tornou, infelizmente, 

instrumento de opressão, porque o estudante não ocupou o espaço do leitor ativo e crítico, 

aquele que dialoga, refuta em seu discurso interior o texto (Bakhtin, 2003; Nunes, 2005), mas 

apenas se viu obrigado, como vimos no excerto 3, a desenvolver um papel de decodificador e 

de memorizador. Às vezes, os aprendizes sequer compreenderam o que foi dito —― coisa 

diferente do que estudei‖. Tais fatos me fazem pensar e chegar à indicação que, partindo do 

que ocorreu com a turma 1007, ao mesmo tempo em que as operações, as situações de leitura 

aumentam no mundo contemporâneo, as atividades, as leituras como ferramenta, até mesmo 

em sala de aula, diminuem. 

 Vale destacar que, durante a narrativa, os alunos completavam as informações uns dos 

outros, e esse movimento fazia com que os aprendizes refletissem sobre as próprias 

dificuldades. Em seus rostos as interrogações se formavam, tentando entender o que os fazia 

ter tantas dificuldades... Então, olhavam-me sedentos por respostas, por ajuda. Durante a 

entrevista, as atitudes corporais, os olhares e o tom de voz dos entrevistados buscavam em 

mim cumplicidade. Eu, naquele momento, já percebia que a questão central passava pela 

experiência de leitura e pelo nível de letramento de cada um, mas não deveria, naquela 

situação, proferir qualquer juízo. Mas, o simples gesto de ouvi-los, como antes já dito, fez 

com que eles tentassem interagir com a minha voz.  

Excerto 5 

Entrevistador: Seus pais costumam ler? 



- 171 - 
 

Aluno C: Isso é interessante, meu pai lê jornal todos os dias, ele chega lá em casa com 

o jornal depois joga fora. 

Aluna T: Meu pai lê porque ele faz cursos, faz concursos. 

 

Entrevistador: Eles escrevem? 

Aluna B: Meu pai tem muita dificuldade na escrita, me liga para saber como se escreve 

as coisas, acha importante. 

Aluna T: Meus pais não escrevem muito não, minha mãe copia receitas da Ana Maria 

Braga. 

Aluno C: Vejo minha mãe fazendo trabalho de casa, (...) ela voltou a estudar, está na 

5ª  série. 

 

Entrevistador: Vocês escrevem? 

Aluno C: Eu faço livros, [PAUSA] é  quadrinhos. 

Aluna T: Na internet, eu tenho um blog. 

Aluna B: Eu não, não uso internet, até os 12, 13 anos eu tinha diário.  

 

Fiz essas perguntas nas entrevistas, pois queria saber mais sobre o valor, espaço que a 

leitura e a escrita representariam nos ambientes familiares e para triangular com os dados gerados 

pelos questionários analisados e apresentados na seção 7.1. Logo notei que os familiares do aluno 

C, assim como 69,69% dos íntimos dos aprendizes da classe 1003
150

,
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tinham uma prática de 

leitura de consumo, ação rápida e descartável, o ler para informar-se instantaneamente, ler por ler, 

para passar o tempo — ―(...) meu pai lê jornal todos os dias, ele chega lá em casa com o jornal 

depois joga fora.‖ Já a aluna T indicou uma leitura marcada pelo desejo de uma futura 

mobilidade social ―(...) meu pai ler porque ele faz cursos, faz concursos‖. 

 Quanto ao ato de escrever como hábito familiar, os dados revelam que esta prática não 

está muito presente no ambiente familiar. A aluna B indicou que seu pai tem um nível de 

alfabetização baixo, situação comum entre os estudantes; aluna T evidenciou que a leitura não 

é mais o único instrumento de aculturação disponível ao homem contemporâneo. A leitura 

perdeu espaço para a televisão; para instruir-se, a cidadã fez uso da televisão, mesmo que seja 

para copiar uma receita ―(...) minha mãe copia receitas da Ana Maria Braga‖. Em pensar que 

a leitura já ocupou o espaço de cultura de massa e que as mulheres do século XIX liam suas 
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 Informações presentes na seção 7.1. 
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receitas em livros (La cuisinière bourgeoise), ditos na época de gosto mundano (Lyons, 

2002:169). Como ficamos?! 

 A mais grata surpresa chegou quando os alunos apontaram-me que a escrita estava 

presente em suas rotinas, assim como o questionário já indicava o grupo de aprendizes, 

75,75% dos alunos da turma 1007 tinham o hábito da escritura, fora do ambiente escolar. 

Característica evidenciada no aluno C, que criava quadrinhos, na aluna T, que tinha um blog e 

na aluna B, que teve o hábito de escrever em diários. 

Não transcrevi no excerto 5, mas indaguei a seguinte questão: Se vocês escrevem e 

gostam, por que têm tanta dificuldade em responder as questões das provas de História? A 

resposta foi única: ―Porque escrevemos sobre nossos sentimentos, nossas coisas.‖ Aponto, 

então, para uma questão que perpassa a instituição escola, ou ao menos, a classe em questão: 

há uma determinação de repertório e textos tidos como válidos. Certamente, esse repertório 

escrito não faz parte do cotidiano escolar dos aprendizes. Estes, facilmente, aceitam se 

expressar com um tipo de texto que conhecem, que estão mais familiarizados (blog, 

quadrinhos, diários), atitude semelhante à dos operários europeus do século XIX, quando 

estes escreviam suas biografias (Lyons,2002:191). Os operários grafavam seus escritos numa 

atitude que objetivava compreender o mundo que ocupavam, era um movimento de 

autoconsciência; vejo nesses aprendizes atitude semelhante, transitam por processos de 

identificação e consumo cultural.  

Remeto, ainda, à fala da aluna B, que nos evidencia que a escrita já fez parte de sua 

rotina, pois escrevia diário até os 13 anos. Naquela fase, a escrita tinha importância e função 

na vida da aprendiz. Por que, hoje, o escrever perdeu espaço em sua vida? Minha 

interpretação me leva a levantar o seguinte questionamento: Será que o processo escolar não 

soube valorizar o prazer de escrever? Se o gênero de escrita escolar não faz parte do cotidiano 

do aluno, o que fazer para possibilitar desenvolvê-lo? O mesmo processo de afastamento 

ocorre com o ―ensino‖ da Literatura. O aluno, quando criança, ―perde-se‖ no lúdico das 

histórias infantis, mas, quando adolescente, esse prazer promovido pela leitura não é retomado 

no exercício de estudar os textos literários. Creio que, nós professores, estamos deixando de 

―jogar‖ com os múltiplos sentidos e prazeres que o jogo linguístico pode propiciar. 

 É relevante frisar que tenho consciência que os gêneros valorizados pelos alunos não é 

o que está nas escolas, não sugiro que uma forma de expressão substitua a outra, mas que é 

necessário refletir um ponto: As práticas de escrita desses alunos, ou melhor, os gêneros 
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preferidos destes, podem conviver, fomentar e ajudar a elaborar a expressão escrita 

privilegiada nas escolas? Afinal, o pressuposto vygotskyano dita que o conhecimento 

cotidiano é base para a construção e desenvolvimento dos conceitos escolares.   

Os dados até aqui analisados transitaram pelo forma como o aprendiz se apropriou do 

conhecimento; logo, percorri a tensão gerada pelo par leitura↔escrita. Como já mencionei, a 

escrita é a minha cachaça, o seu papel específico na vida do estudante motivou minha 

pesquisa. Cabe, então, reservar um espaço para refletir a partir dos dados gerados: Qual o 

papel atribuído à língua escrita no processo de aprendizagem do aprendiz?  

 

7.4- A LINHA E A COSTURA PARA A TERCEIRA MACROQUESTÃO 

Minha terceira macroquestão de pesquisa— Qual o papel atribuído à língua escrita no 

processo de aprendizagem do aprendiz? —, remete-me para o subitem: Quais atividades 

escritas os alunos tiveram em sala de aula? Tal item já foi praticamente respondido nas 

seções anteriores e indicaram-nos que, na turma 1003, a escrita era realizada através da cópia 

de resumos e correções de exercícios no quadro e, na turma 1007, o ato de escritura dava-se 

pela cópia dos tópicos do quadro negro. Então, quanto às atividades de utilização da escrita, 

enquanto escolha docente, já discuti e não cabe me estender sobre o tema. 

 Mas, antes de debruçar-me sobre como o papel da escrita é delineado a partir da 

perspectiva do aprendiz, friso que a opção de usar ou não a escrita como forma de efetuação 

do processo de ensino e aprendizagem evidenciou a relação dos professores A e B com a 

escrita, como estes viam esta ferramenta e em como isso repercutiu no processo de 

aprendizagem do aprendiz.  Consequentemente, as escolhas feitas pelos docentes personagens 

deste trabalho, deixaram-nos pistas para pensar: O professor tem o hábito da escrita? Como 

esse professor se vê na sua condição de escritor? Na sua atuação profissional, qual o papel que 

a escrita ocupa? Como o docente percebe a escrita figurando como prática social? Como 

elemento fundamental ou importante na construção do conhecimento?!  

Pensar em tais questões é começar a compreender por que as escolhas didáticas dos 

professores A e B não contemplavam estudar com ou através da escrita; é contextualizar o que 

rodeava os docentes, e é pensar que é passível de deslocamento tal prática. Já que, a 

identidade do sujeito pós-moderno não é fixa, permanente, mas é ―formada e transformada 
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continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos 

sistemas culturais que nos rodeiam‖ (HALL, 2005:13). 

Não cabe, neste momento, problematizar tais questões, mas aceno, conforme os dados 

das seções anteriores indicaram, para o impacto que as práticas costumeiras e fossilizadas no 

contexto sociocultural, no qual os professores foram formados e estão inseridos, provocaram e 

como ecoaram sobre as atividades de sala de aula, que visavam letramento escolar escrito, 

mas sem buscarem desenvolvê-lo ou medir a sua construção.  

Sob o recorte dessa sintética reflexão, cada qual, segundo seu objetivo, pode analisar, 

como já realizado, o papel da língua escrita a partir das escolhas didáticas dos docentes A e B, 

ou segundo o olhar e escolhas do outro personagem inserido nesta pesquisa, o aluno. Como já 

dito, esta ótica será privilegiada nesta seção. Para isto é preciso entender que... 

... Quando se trabalha como o ensino da escrita ―(...) é correto que nos preocupemos 

com a maneira como cada pessoa interage com o texto através da escrita e da leitura‖ 

(BAZERMAN, 2007:15). Como já indicado, atividades com leitura em sala de aula nas 

turmas 1003 e 1007 não ocorreram, esta se deu nos momentos em que os aprendizes 

estudavam sozinhos ou durante a realização das provas e era seguido por atos de escritura. 

Observemos como o aprendiz percebe o conteúdo trabalhado e o papel atribuído à escrita na 

construção do entendimento, dados gerados a partir da entrevista com alunos da turma 1003 e 

1007.  

 

1ª Sequência (turma 1003) 

 

Entrevistador: Como são as aulas de História? 

Aluna L: ―Antes, no ginásio, a professora passava muita coisa escrita e falava pouco. 

Conforme você ia lendo ia entendendo. Agora, nas aulas de história, ela 

coloca em resumo e vai falando‖. 

 

Entrevistador: Como você estuda? 

Aluna L: ―Eu vou separando por parte, fazendo resumo, tentando, escrevendo. 

Conforme, eu vou escrevendo, vou fazendo perguntas, vou lendo...‖.  

Aluna V: ―Costumo ler, rever a matéria, eu copio as perguntas que a professora fez e 

tento fazer sozinha de novo‖. 

 

Entrevistador: Em qual tipo de questão você tem mais dificuldades? 



- 175 - 
 

Aluna V: Eu prefiro as discursivas, porque eu escrevo com minhas próprias palavras. 

Aluna L: ―Eu prefiro as discursivas, me enrolo no marcar...‖ 

 

Entrevistador: Resumir ajuda na prova? 

Aluna L: ―Ajuda muito!‖Entrevistador: Como você estuda para as provas? O que lê? 

Aluna L: ―Como já falei, eu gosto de fazer o meu resumo (...) Resumo tudo que leio 

 

Entrevistador: O que você lê? 

Aluna L: Desde Machado de Assis, [pausa] todos que estão saindo e dá pra comprar, 

vou resumindo‖. 

 

A relevância da presença da escrita no cotidiano escolar do aprendiz deveria ser óbvia e 

consenso nos ambientes de sala de aula escolares. Entretanto, nestes mesmos espaços, nem 

sempre os atos de escritura envolvendo as atividades de construção do conhecimento são 

privilegiados; ressalto que essa é uma decisão que depende da escolha do docente. Então, será 

que o estudante escolhe usar a escrita? No princípio desta pesquisa, centrei meu trabalho no 

uso da escrita no processo educativo como só uma opção docente, mas os dados dos 

questionários me fizeram acender um sinal de alerta, pois os aprendizes declararam a escrita 

(82,35% na turma 1003 e 75,75% na turma 1007) como um hábito, e a maior parte do grupo 

focado atribuiu grau oito para a importância da escrita no seu desenvolvimento escolar. 

Diante deste dado, passei a focar a escrita centrada também como opção do aluno. Os 

diálogos acima nos indicam que, na turma 1003, há alunas que utilizam como instrumento de 

estudo a escrita e que têm o hábito de construírem resumo, o que pode ser visto  como forma 

de apropriação da habilidade de escrever: ―Eu vou separando por parte, fazendo resumo, 

tentando, escrevendo. Conforme, eu vou escrevendo, vou fazendo perguntas, vou lendo...‖( 

aluna L). Observe que o processo não é simples, requer a leitura seguida de reflexão para 

proporcionar a seleção das informações, a checagem do conteúdo por pergunta e escritura. De 

certa forma, a aluna L relatou-nos que sempre em suas aulas de História, no ensino 

fundamental II, seus professores tinham como prática construir resumos da matéria para seus 

alunos. Talvez essa experiência tenha servido como paradigma para a aprendiz, que declarou: 

―(...) Resumo tudo que leio‖.  

Posso inferir que, mesmo a aluna L (turma 1003) não tendo vivenciado experiências de 

construção coletiva de escritos com seu professor de História e colegas de classe, nem tendo 
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escrito seus textos no quadro, já que o resumo pronto já vinha para ser copiado, ainda assim, a 

escrita foi para a aluna L ferramenta de construção de conhecimento. A aluna afirmou que o 

ato de resumir ―Ajuda muito!‖. A estudante L declarou definitivamente seu gosto pela escrita 

quando afirmou preferir as questões discursivas, pois se atrapalhava diante das questões 

objetivas. 

Frente a estes dados enxergo que a aluna L, no seu processo de letramento escolar, 

utilizou as ferramentas leitura e escritura— ―Resumo tudo que leio (...) Desde Machado de 

Assis, [pausa] todos que estão saindo e dá pra comprar, vou resumindo‖.Tal hábito de 

resumir foi um traço marcante durante os primeiros anos do ensino fundamental II da aluna e 

serviu como modelagem (conceito trabalhado pelos neovygotskyanos) para a estudante. 

Talvez o professor A (turma 1003) não tenha tido a intenção de desenvolver a habilidade 

escrita, mas seu comportamento ensinou uma prática para o aprendiz, um procedimento que 

foi produtivamente imitado. Segundo Moll (1996:175) , ―a modelagem é um meio poderoso 

de dar assistência ao desempenho, cuja efetividade se prolonga durante a vida adulta, 

alcançando um alto grau de complexibilidade comportamental‖. 

Tal grau foi tão significante para a aprendiz que esta chegou construir diálogo com a 

escrita literária a partir de seus resumos. Provavelmente, ao fazer leitura e construção de seus 

resumos, sobretudo dos textos literários, a estudante entrou num quadro comunicacional que 

abarcava a multiplicidade de discursos, a alteridade, os gêneros, o dialogismo (Bakhtin). 

Quantos ecos que um comportamento, quando imitado, pode ecoar! Julgo pertinente destacar 

o quanto seria importante para o docente ter esta consciência, pois, assim, aquele poderia 

realimentar o comportamento a ser imitado e ampliar tal prática (a escrita) para a vida de mais 

aprendizes, no caso, da turma 1003. Mas, antes, é importante saber que ―a realimentação 

ocorre no ensino interativo. Quando se analisam fatos, é importante que os estudantes 

obtenham feedback a respeito de sua precisão‖ (MOLL, 1996:176). 

A aluna V, turma 1003, conforme os dados acima nos indicam, também apresentou o 

hábito de compreender a matéria a partir do uso da escrita. Essa aluna não fazia os resumos, 

mas, a partir, primeiramente, da leitura,  passava a reelaborar as respostas de seus exercícios: 

―Costumo ler, rever a matéria, eu copio as perguntas que a professora fez e tento fazer 

sozinha de novo‖. Mais uma vez, a escrita foi escolhida como um mecanismo de construção, 

só que, desta vez, apresentou-se sob outra forma, sob outro tipo de texto, pertencente ao 
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letramento escolar: o exercício
151

.
164

Podemos interpretar, então, a partir desses dados, que a 

escrita, apoiada por processos de leitura, foi tomada pela aprendiz como ferramenta  de 

construção de conhecimento dos fatos históricos. Isto nos indica que não se pode tomar a 

leitura e a escrita como se fossem processos autônomos e separados. A aluna V, em seu 

processo de estudo, usou o par leitura↔escrita, escolha que, conforme os dados nos 

indicaram, não ocorreu durante as práticas docentes focadas aqui.  

Convém retomar a ideia de que a escola é responsável pelo letramento escolar; este seria 

um termo-síntese para as práticas e concepções de leitura e escrita, segundo Street (1984). 

Logo, deduz-se que na escola se deve explorar o par leitura↔escrita, não deixando para que 

apenas algum aluno isoladamente faça uso de tais ferramentas.  

 

2ª Sequência ( turma 1007) 

 

Entrevistador: Como você utiliza aquilo que você estudou durante as provas?  

 

Aluno C: Eu leio a pergunta, o texto, tento vê o que ele quer dizer no texto, na pergunta 

e tento fazer com o meu conteúdo. Às vezes, não tenho conteúdo, mas posso 

ver no texto o que me leve ao conteúdo, associar com algo e aí  escrever. 

Aluna B: Quando é texto interpreto, não lembro do que ele falou, só do que estudei. 

 

Entrevistador: Como você passa para o papel aquilo que você acha que é a resposta 

para a questão?  

 

Aluna T: Primeiro a gente procura entender, é a parte mais difícil. Por exemplo, eu 

leio o texto, tento lembrar, eu formulo a resposta na minha cabeça, depois eu 

respondo e leio a resposta para vê se está certo. 

Aluno C: Na hora de fazer a resposta, vejo tudo que tem haver com o assunto, vou 

assimilando o que tem haver um com o outro e separando na minha cabeça. 

Depois, eu junto tudo que tem haver com o assunto, tento formular de uma 

maneira formal, de uma maneira assim como o livro, que explica as pessoas 

do que é... 

Aluna B: Eu tento assimilar o que está pedindo ali, tento associar com que estudei e 

depois escrevo aquele texto enorme. 
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Aluna T: ―Dá um branco na hora de escrever, a gente sabe o que ele quer, mas botar 

as palavras certas [pausa] porque o professor quando ele corrige, ele coloca 

um texto enorme. A gente entende, mas colocar em palavras...‖ 

 

Entrevistador: Para você, como saber expressar suas ideias pode ajudá-lo a responder 

as perguntas da prova?Tem influência? 

 

Aluna T: Com certeza tem! Porque se a gente consegue formular respostas, expressar o 

que a gente entendeu, é bem mais fácil. 

Aluno C: A gente acha que quem tá de fora tem maior compreensão, a gente não fica 

frustrado, porque o que a gente escreve, ela não entende nada. A gente se 

sente bem, porque a gente consegue passar a nossa mensagem. 

 

Transcrevi alguns trechos da entrevista que pudessem espelhar como o aluno da turma 

1007 procede durante a realização de suas provas de História, já que este momento me 

pareceu o mais angustiante para os aprendizes no tocante ao uso da escrita. Isto porque as 

avaliações (anexos 3 e 4) do professor B exigiam do aprendiz um nível de letramento que 

demandava habilidade para a leitura de pequenos textos e capacidade de escritura de respostas 

referentes a estes textos e ao conteúdo específico.  

Mais uma vez, estamos diante do par leitura↔escrita, elementos indissociáveis do 

letramento escolar, figurando como elementos de construção na prática do aprendiz. Como 

aqui já dito, nem leitura nem a escritura eram elementos presentes nas aulas da turma 1007, 

mas durante as provas esses dois elementos estavam presentes. A leitura dos textos nas 

avaliações servia como fonte de interpretação e de formação de ideias do estudante — 

―Quando é texto interpreto (aluna B)‖ . Os estudantes, quando não sabiam o que responder, 

levantavam hipóteses, ―linkavam‖ com o que tinham estudado e escreviam: ―Às vezes, não 

tenho conteúdo, mas posso ver no texto o que me leve ao conteúdo, associar com algo e aí 

escreve‖ (aluno C). Repare que a leitura foi instrumento mediador entre o conteúdo e a 

escritura; o estudante sozinho, sem nenhuma atividade modeladora anterior
152
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percorreu 

este caminho e associou leitura—vista como um saber escolarizado— e escrita como 

instrumentos de construção (letramento escolar). Para este adolescente, lembrar significou 

pensar através da leitura e da escrita (Vygotsky, 1978:51 apud Daniels,2003:28 ). Vemos, 

novamente, a presença do par atuando como força de produção e desenvolvimento do 

letramento em: ―Primeiro a gente procura entender, é a parte mais difícil. Por exemplo, eu 
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 Vale lembrar que não era comum leitura em sala de aula. 
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leio o texto, tento lembrar, eu formulo a resposta na minha cabeça, depois eu respondo e leio 

a resposta para vê se está certo ―(aluna T). Sublinhe-se, neste relato, o uso do verbo lembrar: 

depois de uma leitura, espera-se uma reflexão, mas a aluna, após ler o enunciado da questão, 

tentava lembrar. Lembrar o quê? Algum trecho decorado?! 

Outra reflexão que se coloca a partir dos relatos acima centra-se nas diferenças entre o 

discurso oral e o escrito. Os alunos C, T e B (turma 1007) indicam-nos que apresentam 

dificuldades em operar com essas modalidades, com essas esferas de comunicação (em termos 

bakhtinianos), com esses gêneros. Isso, os estudantes julgam, os prejudica: ―eu junto tudo que 

tem haver com o assunto, tento formular de uma maneira formal, de uma maneira assim 

como o livro‖ (aluno C); ―Dá um branco na hora de escrever, a gente sabe o que ele quer, 

mas botar as palavras certas [pausa] porque o professor quando ele corrige, ele coloca um 

texto enorme. A gente entende, mas colocar em palavras‖ (aluna B).  

Como aqui já sublinhado, Bakhtin indica que o discurso oral é próprio da esfera do 

gênero primário e o discurso escrito, próprio das esferas públicas de circulação dos discursos, 

que implicam situações de produção mais complexas (Rojo, 2001:51), e está atrelado à esfera 

do gênero secundário. Este, geralmente, desenvolve-se, principalmente, em ambiente escolar, 

tal natureza empurra-nos para uma contradição— durante as aulas de História na turma1007, 

privilegiou-se sempre o discurso oral. Vale lembrar que os conceitos cotidianos são 

apreendidos fundamentalmente pela fala, pelo discurso oral, e que os conceitos escolarizados 

são alcançados principalmente por meio de discursos escritos. Segundo Moll (1996:189), ―o 

discurso escrito deve utilizar mais palavras, ser mais preciso e mais desenvolvido do que o 

oral, já que ele não pode empregar elementos paralinguísticos como a entonação e o gesto‖; 

talvez estas características intrínsecas ao escrito possam gerar compreensão para o que diz a 

aluna B (turma 1007) — ―Dá um branco na hora de escrever (...) ele coloca um texto 

enorme. A gente entende, mas colocar em palavras‖. Certamente, a falta de práticas de 

eventos escritos em sala contribui para gerar mais brancos nos estudantes da turma 1007. 

Diante de suas inabilidades para responder as questões de suas provas, os alunos C, B e 

T (turma 1007) identificam a dificuldade de expressão escrita como fator importantíssimo— 

―Porque se a gente consegue formular respostas, expressar o que a gente entendeu, é bem 

mais fácil (aluna T)‖, quando conseguem encontrar palavras e tecer suas respostas: ―A gente 

se sente bem, porque a gente consegue passar a nossa mensagem‖ (aluno C). No entanto, 

mesmo identificando o papel importante da escrita para  ter  êxito nas provas de História, os 
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estudantes, para estudar, não fazem uso de resumos, exercícios ou de qualquer outra forma 

escrita. Talvez, diferentemente das alunas da classe 1003, falte a eles a MODELAGEM, 

iniciativa do mais competente— ―se tivesse exercícios seria mais fácil, a gente poderia 

refazer e corrigir com as respostas do professor‖( aluna T).  

Não quero discutir aqui como é essa forma de expressão escrita, a linguagem 

empregada, o gênero, mas apontar para o que ficou perdido entre as práticas de escrita na 

escola e a prática dos alunos da turma 1007. Isso significa balizar que, conforme os dados da 

seção 7.1 e das entrevistas, a escrita faz parte das escolhas dos aprendizes, mas talvez ainda 

não seja utilizada como instrumento de construção do conhecimento escolar. Nesta situação, 

as múltiplas realizações que linguagem escrita proporcionaria deixaram de ser usadas, de ser 

apropriadas pelo aprendiz. Este não teve como construir, sem o apoio da linguagem, seu 

conhecimento. Vejamos nova sequência de diálogo com alunos da turma 1007. 

 

3ª Sequência (turma 1007) 

 

Entrevistador: Para estudar para prova vocês fazem algum treinamento escrito? 

Aluno C: Eu escrevo não necessariamente para isso, eu faço uns trabalhos que exigem 

escrita, assim negócios de escrever livros, essas paradas. Escrevo 

quadrinhos, me exercito, o quadrinho exige a escrita. Pra estudar eu faço 

também escritos, mas não como os quadrinhos. 

Aluna T: Eu leio os textos do livro, se tivesse exercícios seria mais fácil, a gente 

poderia refazer e corrigir com as respostas do professor. 

 

Entrevistador: Por que as pessoas escrevem? 

Aluna T: Para expor o que elas sentem nas palavras, expressar suas ideias, seus 

sentimentos 

Aluna B: Porque muitas pessoas não sabem falar com a boca, mas conseguem 

expressar muito melhor do que fala na escrita. 

Aluno C: A gente escreve para que o outro possa ler. Então, esse saber se expressar 

melhor é para que o outro compreenda melhor a gente. 

Aluna T: Eu não sei dizer para você eu sou isso, mas escrevendo eu conseguiria me 

expressar melhor com as palavras. 

 

Entrevistador: Mas, vocês disseram que têm dificuldades na prova na hora de escrever 
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Aluna B: É difícil se expressar quando se está sendo julgado. 

Aluna T: Mas, isso não vai influenciar ou não da gente passar de ano![pausa] Vai?! 

Aluno C: É por aí?! 

Aluna B: Deve ser!... 

 

Embora não faça parte dos modos de estudo, a escrita para esses alunos, infelizmente, 

somente fora da escola, tem um papel importante. O aluno C escreve livros e atribui à escrita 

um papel de troca, de diálogo— ―A gente escreve para que o outro possa ler. Então, esse 

saber se expressar melhor é para que o outro compreenda melhor a gente‖. A aluna T tem 

um blog, onde expressa seus sentimentos: ―Eu não sei dizer para você eu sou isso, mas 

escrevendo eu conseguiria me expressar melhor, com as palavras‖; e a aluna B já teve 

diários e, segundo esta, ―muitas pessoas não sabem falar com a boca, mas conseguem 

expressar muito melhor na escrita do que fala‖. Contraditório esses depoimento?! E a 

dificuldade de expressão?!  Na voz da tímida aluna B: ―É difícil se expressar quando se está 

sendo julgado‖.  Esta aluna problematiza em sua fala o quanto usar, no contexto escolar, a 

escrita apenas em situação de prova pode gerar no aluno a sensação de que se escreve é para 

ser avaliado, julgado; a escrita torna-se  uma prática difícil, amedrontadora, não prazerosa. 

A aprendiz, com toda sua simplicidade, leva-me a refletir: eu também entendo que 

escrever é chamar o outro para uma conversa, um texto é um elo no processo de comunicação, 

através deste negociamos sentidos e, como todo enunciado é ―de natureza ativamente 

responsiva (embora o grau de ativismo seja sempre diverso)‖ (BAKHTIN, 2003:271), 

corremos o risco de sermos julgados, refutados ou não... faz parte do ―jogo‖ tecido pela 

linguagem e é natural. Mas, para a aprendiz, o ser refutada a paralisa. Provavelmente, seu 

docente de História, ao ―corrigir‖ suas avaliações, flutua entre a dicotomia certo e errado; 

talvez a aluna precisasse compreender por que não é possível o que foi escrito, e como seria 

formar um texto mais apropriado, já que ―na explicação existe apenas uma consciência, um 

sujeito; na compreensão, duas consciências, dois sujeitos‖ (Bakhtin, 2003:316). Talvez o ato 

de problematizar os erros levasse a aluna a se apropriar da linguagem exigida para aquele 

contexto de prova. 

 De certa maneira, esse julgamento, que no caso vem dos resultados da prova, não 

necessariamente deve gerar frutos negativos, mas pode ser dado como um feedback, com a 

apresentação de um caminho a ser tomado; isto configura uma escrita colaborativa, 
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principalmente, para o adolescente que está inseguro no uso da língua padrão e no gênero 

discursivo solicitado nas provas. Esse tipo de escrita colaborativa ou, como nomeei 

anteriormente, escrita coletiva é mais comum do que pensamos e pode ajudar o aprendiz a 

construir seus textos, como ocorre com os pareceres escritos feitos pelos examinadores diante 

de uma defesa de tese (Marcuschi, 2001).   

Como já mencionado neste trabalho, durante a entrevista, os alunos da 1007 tentavam 

entender por que não tinham bons resultados nas provas de História. Perguntavam-me e, ao 

longo da conversa, foram fazendo suas interpretações, refletiram sobre o uso da escrita em 

suas vidas e nas suas aulas, provocaram-me:  

Aluna T: Mas, isso não vai influenciar ou não da gente passar de ano![pausa] Vai?! 

Aluno C: É por aí?! 

Aluna B: Deve ser!... 

 

Desliguei o gravador, disse que estava estudando para entender o mesmo que eles. Fui 

terminando a entrevista. Em volta estavam os olhares curiosos de alguns professores que se 

aproximavam do grupo para saber o que acontecia. Os aprendizes estavam intrigados, mas 

com receio dos olhares especulativos, que invadiram o espaço, os deixei com: ―Um dia, eu 

volto para discutir e dividir isso com vocês...‖. Destaco que os alunos personagens deste 

trabalho não eram desinteressados; por isso, buscavam caminhos diversos para aprimorarem 

seus desempenhos, gravavam, faziam resumos, liam, reliam... 

Agora, sou tomada pela ansiosa esperança do retorno. Então, para que esse dia chegue 

logo, faço um arremate final, coso um laço... apronto a costura e faço minhas considerações 

finais, meus encaminhamentos.  
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―Suas mãos breves tornavam-se febris quando ela se punha a tricotar: era algo que quase se separava dela, 

mas sem romper nela a unidade da leveza e de certa massividade. Seu trabalho, não importa qual, tornava-se 

imediatamente esse acordo, essa unidade. Ela era sempre o tema de um desses quadros onde a composição, o 

assunto, suscitam seu modelo como preso em seu gesto. Seu modo, por exemplo, de prender entre os lábios os 

grampos do cabelo quando refazia seu coque! Ela era Lavadeira, Carregadora de Água, ou Rendeira‖ 

(Laîné, Pascal. A rendeira. Tradução de Clarice Lispector. Rio de Janeiro: Imago, 1975: 13). 
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8- TEMPO DO ARREMATE: ENCAMINHAMENTOS 

 

―Viajo para trás, misturo, sou de agora e sou de ontem... Tenho 

uma indústria têxtil*
153166

e é costurando fios, desfiando e fiando 

fibras que o pano vai saindo...: leve rendado, grosso estampado, 

bela toalha, louca cortina...‖ (Nilma  Lacerda, s/d: 13)  

 

Para percorrer o caminho que trilhei e compreender o papel da Língua Escrita no 

processo de construção de conhecimento do aprendiz, tive que costurar muitos fios teóricos 

para abarcar e refletir sobre o que se construía nas salas de aula. O construto teórico usado 

aqui me permitiu transformar o material têxtil do espaço escolar em fios que se entrelaçaram e 

se mostraram como um tecido vivo. Esta textura viva, a sala de aula, fui observando durante o 

tempo de pesquisa e busquei descrever os personagens que fizeram parte desta trama, deste 

trabalho, deste ―leve rendado‖...  

No entanto, para alcançar a fase dos arremates dos fios, tive, antes, que enfrentar muitos 

contratempos, desencontros, mudanças de rumos... Enfrentei algumas resistências, alguns 

colegas olhavam-me, se é que ainda não olham, com muitas restrições, até mesmo a direção 

da escola não aceita com facilidade minhas contribuições, acho até que não me escuta, meu 

convite à mudança. Mas, creio que isso tudo faz parte de todo processo de pesquisa; então, 

continuei cosendo, refletindo, escrevendo, lendo, escrevendo, escrevendo...  

Fui surpreendida com o perfil dos alunos, estes, eu considerava, partindo do senso 

comum, como não leitores. Porém, os dados revelaram-me duas informações: a primeira que 

os aprendizes se classificavam como leitores e a segunda que eu, ao rotulá-los previamente, 

antes de conhecê-los e dar a estes a palavra, estava operando com conceitos de leitura 

fossilizados. Eu esperava uma leitura ―ideal‖, escolarizada e prestigiada socialmente e não 

trabalhava com um conceito de leitura mais amplo. Afinal, estamos diante de eventos de 

leitura o tempo todo. Visões, semelhantes a minha, tomadas a partir de um ―pré-conceito‖, 

muitas vezes são tomadas, também, pelos professores regentes de muitas disciplinas. Nós, e 

neste ponto me incluo não mais somente como pesquisadora do início deste trabalho, mas, 

sobretudo, como uma professora que trabalha em três redes de ensino, que, por conta do 

corre-corre e da carga excessiva de trabalho, não procurava, assim como meus colegas saber: 

Quem são nossos alunos?Quais são suas práticas sociais de leitura e escrita? Partimos de 
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Indústria têxtil = uma fábrica de textos. (A observação é da autora, mas tomo as palavras desta para este 

trabalho). 
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visões fossilizadas, acomodadas socialmente e não pontuamos nossas práticas pedagógicas a 

partir do que traz para contribuir com o fazer docente o nosso interlocutor: o aluno. Não 

permitimos, às vezes nem percebemos isso, ao nosso interlocutor (o estudante) uma 

contrapalavra e, assim, não o compreendemos (Bakhtin, 1981). Não fazemos o aprendiz 

participar com seu universo de valores e saberes do jogo linguístico (Wittgenstein II) que o 

letramento escolar requer, o que faz com que os estudantes fracassem no universo escolar. Já 

que pouco do que interiorizam nos seus cotidianos familiares não os possibilita "enfrentar as 

regras do jogo escolar (os tipos de orientação cognitiva, os tipos de práticas de 

linguagem
154

,
167

os tipos de comportamentos próprios à escola)‖, nas palavras de Bernard 

Lahire (1995:19 apud Rojo, 2009:22). 

 Em muitas ocasiões, como os dados gerados nas entrevistas nos indicaram, os 

aprendizes se veem sozinhos, angustiados, sem saber o que fazer com o que escutaram na 

escola, nem tampouco como se instrumentalizarem para se apropriarem daqueles conteúdos 

da forma com a qual a escola exige, i.e., como proficiência em leitura e escrita. Mas, ao 

contrário do que esta demanda estabelece, os instrumentos leitura↔escrita pouco foram 

utilizados como forma de construção e reelaboração do conteúdo escolar. Consequentemente, 

isto ecoou como um desperdício da oportunidade de o estudante se apropriar dos jogos de 

linguagem. Ao contrário, foi prática, no ambiente focado, a presença deste par principalmente 

durante as avaliações, o que fez com que os aprendizes enfrentassem os momentos de leitura 

e, sobretudo, os de escritura como uma grande angústia.  

Diante dos dados gerados pelos diferentes instrumentos, procurei um arcabouço teórico 

que me possibilitasse melhor refletir sobre o que é leitura, sobre níveis de leitura e sobre 

letramento. Tal amparo teórico fez com que eu ficasse bastante confortável para inferir que 

nos processos de letramento, sobretudo o escolar, as práticas de leitura e escrita são 

indissociáveis, por tal motivo o par leitura↔leitura, bem como o que está imbricado nesta 

simbiose, esteve presente nas reflexões desta dissertação.  

Quando associei, no início desta pesquisa, o uso da língua escrita como forma de 

construção do conhecimento, como já dito, pensava em só me deter sobre o uso da escrita. 

Porém, esta tarefa não foi possível, pois, até eu, um aprendiz mais experiente, ao escrever, 

preciso, antes, ler, refletir, escrever, ler mais uma vez, e mais uma vez, escrever, trocar 

impressões com as leituras do orientador, voltar a ler e... Ou seja, a simbiose entre leitura e 
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 Grifo meu. 
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escrita está presente em qualquer esfera de produção de conhecimento. Por isso, advogo que 

há neste par um elo, como já mencionado, inseparável. Tal crença leva-me a defender práticas 

escolares que propiciem não somente ensinar a ler e a escrever, mas principalmente a 

aprender lendo e escrevendo. Não tenho a pretensão de ser poética, mas é preciso encher as 

retinas de luz, de palavras compartilhadas e refletidas com os outros (autores), para assim a 

mão domar a folha em branco e marcá-la com tinta. Isso significa pensar a escrita não como 

um sistema alheio ao aprendiz, fechado em si, que obriga dizer sempre de uma mesma forma, 

para passar de ano, sem envolvimento, sem atividade crítica. Por essa compreensão, encorajo-

me a dizer que compreendo o par leitura↔escrita operando como ferramentas, como 

estratégias de construção e reconstrução de compreensões sobre conteúdos e, 

consequentemente, sobre o mundo, sobre o pensamento do aprendiz, que transcende o espaço 

de uma disciplina, mas é inter, multi, transdisciplinar. 

Tal perspectiva norteia-me para o uso da escrita no ambiente escolar não apenas como 

cópia de quadros, prática na qual o estudante é apenas um escriba, mas pensar num uso do 

sistema linguístico que não obrigue o aprendiz a dizer somente numa linguagem forçosamente 

distante de seu contexto ou das preferências do aprendiz. Pelo contrário, advogo que haja 

espaço também em sala de aula para valorização das formas de linguagem na qual o aprendiz 

tenha experiência, letramento. Por que o aluno não poderia construir seus quadrinhos para 

construir seus conhecimentos históricos? Somente o texto com caráter dissertativo é válido?!  

Sei que é função escolar um letramento que privilegie alguns tipos de textos 

(dissertações, resumos, ensaios, etc), mas o que impediria usar como recurso didático e de 

construção de conhecimento textos do cotidiano dos aprendizes, conforme a pesquisa 

apontou, quadrinhos, blogs, diários? Os aprendizes, que já teriam se apropriado da linguagem 

desses textos mais familiares, em outro momento, poderiam transformar, com a ajuda do mais 

competente, com mais letramento acadêmico (o professor), o mesmo conteúdo para outro tipo 

de texto, os prestigiados e de competência escolar.  O professor estaria caminhado com o 

aprendiz não somente para construir, no caso deste trabalho, conhecimento histórico, mas para 

ajudá-lo a se apropriar da linguagem que os gêneros escolares exigem. 

 O que interpretei nesta pesquisa é que o problema da construção do conhecimento nas 

aulas de História focadas passou antes pelo problema de apropriação da linguagem. Antes de 

construir conhecimento histórico, o aprendiz precisaria se apropriar do uso da linguagem 

esperada nos ambientes escolares, bem como saber lidar com as especificidades que o 
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conteúdo histórico exige. Ler um texto de História requer conhecimento de certos termos, 

conceitos, de certas associações características da lógica dos textos ou fenômenos históricos. 

Sei que já não é momento para tantos questionamentos, mas... ao refletir sobre os dados 

gerados nesta pesquisa, outras perguntas permearam  o meu pensar: Na aula
 
sobre o 

movimento de Entradas e Bandeiras, o aprendiz conhecia o significado dos termos Entradas e 

Bandeiras ou o contexto em que eram usados? Será que sabia a especificidade desses termos 

dentro do contexto histórico ou ainda operava com o sentido mais usual e cotidiano dos 

termos Bandeiras e Entradas? Vale lembrar o pensamento wittgensteiniano em Investigações 

filosóficas, que prevê que o significado das palavras não está somente ligado a sua 

representação no mundo, ao objeto, mas está imbricado às circunstâncias, i.e., os contextos 

interferem na significação de um enunciado. Quais, então, os sentidos que certos termos 

podem tomar na reflexão histórica? 

 Cabe aqui me colocar como linguista e defender que a tarefa de trabalhar com o 

material linguístico envolvendo leitura e escrita não é somente responsabilidade dos 

professores de Língua Portuguesa. Isso porque todos os docentes, dentro de uma grade 

curricular, ao trabalharem seus conteúdos, operam com a linguagem, ou seja, interagem 

oralmente, ―leem‖, ―escrevem‖. Usam termos que apresentam especificidades linguísticas, 

utilizam leituras com discursos próprios, que apresentam gêneros e modos lógicos 

característicos de cada área. Tais elementos deveriam ser explorados, pois, representariam 

uma forma de apropriação da linguagem e de letramento escolar ―acadêmico‖, e, sobretudo, 

de mediação na construção de conhecimento. Pensando e trabalhando sob este paradigma, 

poderíamos dizer que a escola estaria operando com vários letramentos, i.e., operaria com 

―um conjunto muito diversificado de práticas sociais situadas que envolvem sistemas de 

signos, como a escrita ou outras modalidades de linguagem, para gerar sentidos‖ (ROJO, 

2009:10).  

 É pertinente relembrar que a minha motivação inicial para a presente dissertação 

ocorreu pelo anseio de entender o uso da língua escrita não só nas aulas de Língua 

Portuguesa, mas saber como esta era utilizada em outras disciplinas. Já que, inicialmente, 

ainda no campo da crença, não acreditava no aprimoramento do uso da escrita apenas a partir 

de uso pontual nas aulas de língua, ou melhor, de Redação. Eu intuía que escrever era/é uma 

atividade que perpassa também outras áreas de conhecimento (História, Física, Química, etc). 

Hoje, com respaldo teórico, aqui já discutido, posso colocar a escrita como uma prática social 

que provoca consequências sociais, políticas e culturais ―(...) quer para o grupo social em que 
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seja introduzida, quer para o indivíduo que aprende a usá-la‖ (SOARES, 1998:17). A função 

principal aqui não foi manchar a forma de trabalhar dos professores focados, mas sim refletir 

sobre um problema que se colocou no espaço escolar em questão, talvez em muitos outros, e 

sinalizar demandas que possam ser pensadas no processo de ensino-aprendizagem que são, 

inevitavelmente, entrelaçados, ―costurados‖ pelo uso da linguagem. Colocando-me como 

pesquisadora, não quis indicar modelos a serem seguidos, nem tampouco uma forma correta 

ou errada de atuação docente,  não trabalhei sobre esta dicotomia, nem quis provar hipóteses. 

 No entanto, este estudo possibilitou-me sublinhar a necessidade de se colocar a 

linguagem como elemento central no processo educacional. Como Moita Lopes (1994:355), 

refleti sobre a centralidade da linguagem no processo educacional: ―(...) é tal que a compreensão 

da sua natureza é essencial na formação de qualquer professor. Assim, as questões com as quais 

o linguista aplicado vem se defrontando é de interesse para a formação de qualquer professor‖. 

Diversos estudos linguísticos indicam que problemas no uso da linguagem ocorrem nas mais 

diversas esferas sociais, haja vista os inúmeros trabalhos acadêmicos de análise de discurso. E, é 

claro, já que a linguagem é instrumento de apropriação e de construção de conhecimento, 

problemas com o uso da linguagem ocorrem, também, no cotidiano de sala de aula, como 

apontou a análise dos dados nas turmas 1003 e 1007. 

Os aprendizes dessas turmas não conseguiam interpretar os textos didáticos, nem 

escrever da maneira privilegiada socialmente. O problema não estava somente vinculado ao 

campo do conteúdo histórico, embora inicialmente parecesse, mas passava antes pela relação 

com a linguagem. Como não havia leitura, o aluno não se apropriava do tipo textual nem da 

linguagem do texto histórico, nem tampouco, convém frisar, a produção escrita do aprendiz 

era estimulada. Tendo em vista os conceitos sobre linguagem bakhtinianos discutidos e 

entrelaçando-os às contribuições que os trabalhos em LA têm dado ao pensar os problemas 

perpassados pelo/no uso da linguagem, encorajo-me a dizer que, para debruçar sobre as 

questões evidenciadas nas turmas 1003 e 1007 e tentar solucioná-los, seria necessária uma 

forma de atuação transdisciplinar. Neste caso, o professor de História não trabalharia sozinho, 

mas contaria com parcerias com profissionais de outras áreas de conhecimento, talvez com 

um linguista aplicado. Juntos, de forma colaborativa, os promotores das atividades pensariam 

numa maneira de agir dentro do contexto escolar  e, assim,  poderiam enfrentar os problemas 

quanto ao uso profícuo da linguagem. 
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Esta indicativa advém da consciência de que é intrínseco ao ensino de qualquer 

disciplina a interação e o discurso através da linguagem. Mas, como já sinalizado por Moita 

Lopes (1994) os cursos de formação de professores de diversas áreas são centrados no 

conteúdo e em metodologia, mas não é central, nesses cursos, reflexões sobre linguagem, i.e., 

não há conscientização do papel da linguagem, aqui incluo eventos de leitura e escrita durante 

o processo de formação dos educadores. Logo, o ler e escrever parece tão natural para o 

professor que este não toma esses instrumentos como ferramentas de construção de 

conhecimento. 

Quando se toma a consciência da importância do papel da linguagem nos processos de 

construção de conhecimento, seja ele de qualquer área do conhecimento, facilmente estará 

atrelado a este fazer docente uma nova atitude. E, consequentemente, poderá ocorrer a 

inclusão efetiva e pensada de processos de leitura, em seus diferentes níveis, seguidos de 

reelaboração de conteúdo através do par leitura↔escrita. Teríamos, então, a leitura como 

mediadora da aprendizagem e ferramenta para o aprendiz reelaborar, interpretar o conteúdo 

através da produção escrita. Mas é claro que o primeiro passo para iniciar tal processo seria a 

tomada de consciência da centralidade da linguagem nos processos de educação.  

Ter em vista a linguagem com papel central nos processos pedagógicos significa colocar 

a leitura e a escrita como ―linhas‖ que irão tecer o letramento escolar do aprendiz. É na escola 

que o estudante encontra a escrita como elemento que irá mediar a construção de seu 

aprendizado e, também, como elemento de interação entre ele, o aprendiz, e seu professor. 

Convém indagar que antes de entrar no ambiente escolar, o aprendizado se dava, sobretudo 

para o aprendiz de classes sociais mais carentes, no plano da interação oral; logo, quanto mais 

a escrita for colocada com destaque no processo pedagógico mais competência o aluno 

conquistará. Concomitantemente, a leitura, quando tomada pela prática docente como 

instrumento não só de decodificação mas como um modo de o aprendiz reelaborar os sentidos 

dados por um texto, torna-se a linha capaz de fomentar novas reflexões, de promover novos 

letramentos.   

Como outro aspecto pertinente a essa discussão convém destacar que, segundo 

Vygotsky e Moita Lopes (1994:359) ―(...) a aprendizagem tem sido cada vez mais entendida 

como o resultado da co-participação social entre professores e alunos, mediada pela 

linguagem‖. Isso significa dizer, como aqui já refletido, que o aluno insere-se e entende o 

discurso proferido pelo professor aos poucos e através da mediação estabelecida por meio do 
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diálogo tecido entre o par professor↔aluno. Nisso está implicado o caminhar junto pela 

linguagem (oral, escrita) para construir conhecimento, significa dizer que o professor auxilia, 

orienta e constrói com aluno um contexto de ensino-aprendizagem (Vygotsky). Infelizmente, 

nem na turma 1003 nem na 1007, foi construído entre o par professor↔aluno um ambiente de 

construção conjunta de conhecimento.  

Ao destacar o uso da escrita no processo de aprendizagem, esta dissertação acabou 

proporcionando uma reflexão sobre a realidade de uso da linguagem na sala de aula e 

apontando os problemas que a dificuldade desse uso, seja no plano da leitura ou da escrita, 

pode causar no ambiente escolar. Mas seria utópico crer que obtive o ganho desejado. Apenas 

constatei mais uma ingênua crença de quem não sabia o que era o mundo da pesquisa, pois 

ingressei no curso de mestrado querendo criar soluções e chego ao fim sabendo que há um 

longo trabalho pela frente. 

É com essa perspectiva futura que finalizo esta dissertação, certa de que minha busca 

pelo mundo da linguagem, sobretudo pelo universo da escrita, bem como os laços que o 

homem mantém com a Escrita, está só no início e continuará sempre a ser tecida. 
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 ―O Bibliotecário‖, Giuseppe Arcimboldo, imagem obtida no site 

http://www.upe.br/faceteg/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=191 em 01/04/2011. 
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10 - ANEXOS 

 

Anexo 1- Exemplo dos tópicos escritos no caderno de um aluno da turma1007 
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Anexo2-Exemplo da correção da prova bimestral no quadro (turma 1007) 
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Anexo 3- Um trabalho bimestral focado em respostas discursivas (feito em grupo, em sala de 

aula)-turma 1007. 
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Anexo 4-Uma prova do professor 
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Anexo 5- Cópia do caderno de um aluno da turma 1003 (exemplo de como era exposto a 

matéria na lousa) 

.
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Anexo 6: Exemplo de exercícios do livro didático e de respostas de um aluno (turma1003) 

 

 

 

Obs.: O professor A deu visto no caderno e depois fez a correção dos exercícios no quadro. 

Repare que há marcas de correção. 
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Anexo 7-  Questionários 

Questionário  Social ( aluno) 

         1-Qual a sua idade?---------------------                    2- Qual seu sexo? (   ) masculino 

                                                                                                               (   ) feminino 

3-Em qual escola cursou o ensino fundamental? 

4-Já repetiu algum ano?  Qual? Em que disciplina?---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5- Você mora  em que bairro?--------------------------------------------------------------------------------

  

6- Você tem o hábito da leitura? 

   (  )sim          (  ) não 

7-Além dos livros didáticos, quantos livros você já leu (em média )? 

(  ) nenhum     (  )De 1 a 3    (  )DE 3 A 5     (  ) DE 5 A 10  (  ) MAIS DE 10 

8- As pessoas na sua casa têm o hábito da leitura?   

(   ) sim    (   ) não 

 9-O que seus familiares leem? 

  (  ) jornal  (  )livros 

10- Você gosta de escrever?  

  (  )sim  (  )não 

 11-Quando escreve?   

(    ) na Internet     (    )para estudar           (  ) em diários 

12- Numa escala de o a 10, que valor você atribui a escrita para o seu desenvolvimento escolar? 

 

PERGUNTAS SOBRE A SALA DE AULA 

13- Descreva como são  suas aulas de História. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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      14- Como você participa dessas aulas?------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15- Você sente alguma dificuldade em entender a disciplina? Qual ?-------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16-Com relação ao conteúdo  abordados na disciplina de História,você entendeu  durante o 

bimestre : 

(   )  muito , (   ) pouco  (   ) parte  

17-Você percebeu isso através : 

(   ) dos exercícios; 

(  ) das discussões em sala; 

(   ) não percebeu. 

18-As provas da disciplina apresentam mais questões: 

(   ) de múltipla escolha; 

(   ) que você tenha que escrever a resposta; 

(   ) mistas; 

19- Como foi  seu resultado? Bom, ruim? Qual foi sua nota?----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20- O que  MAIS   você precisa melhorar para alcançar melhores resultados: 

 (   ) entender melhor as perguntas; 

(   ) saber  um pouco mais do conteúdo da disciplina; 

(  ) saber escrever  melhor suas respostas ,suas ideias. 

 

QUESTIONÁRIO  ( PROFESSOR) 

Perguntas para traçar o perfil do professor 

1-Qual a sua formação acadêmica?------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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2- Qual instituição cursou?  Em que ano terminou?-----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3-  Como sua graduação e/ou curso de pós o ajuda em sua prática docente? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------4-

4-Descreva seus procedimentos de aula? (Como são suas aulas? ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERGUNTAS COM FOCO EM SALA DE AULA 

5-Qual seu objetivo maior em suas aulas de História? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6- O que contribui para que seu objetivo seja alcançado? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7- O que você espera que seu aluno faça para colaborar com suas aulas? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8- O que lhe incomoda ou atrapalha nas atitudes de seus alunos em sala de aula? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

9-Quais são seus instrumentos de avaliação? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10-Suas questões de PROVA são discursivas, objetivas, mistas?  O que elas buscam 

avaliar ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

11-Descreva  os resultados dessas avaliações? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12- A expressão escrita dos alunos atrapalha no desenvolvimento das questões? Como?  

Por quê? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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13-Os resultados das avaliações são discutidos com seus alunos ? Como isto acontece? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ANEXO 8 :  Perguntas, tópicos para a entrevista 

      Identificação: Nome, idade? 

1-Ao responder ao questionário, você percebeu a finalidade deste? Que disciplina 

focava? 

      2-Qual o seu desempenho nesta disciplina? 

3-O que atrapalha ou colabora? 

4-Você estuda como? 

5-Como são suas leituras para se preparar para a prova? 

6-Como são as provas? 

7-Como o saber escrever pode ajudá-lo expressar suas ideias? 

8-Você acha que quando escreve passa a entender melhor? 

9-Por você acha que as pessoas escrevem? 

10-Qual a importância da escrita hoje na sociedade? 

11-Quando você costuma escrever? 

12-Qual o nível de escolaridade de seus pais? Eles escrevem, leem? 

      13-Quando vocês escrevem em aula? E o seu professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


