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RESUMO 

Vinculada à linha de pesquisa Discurso e Práticas Educativas do Programa de Pós- Graduação 
em Educação / Mestrado em Educação, da Universidade Regional de Blumenau – FURB, SC- 
esta pesquisa busca compreender as práticas de escritas, no espaço escolar, através dos 
discursos dos alunos. É comum ouvirmos professores das mais diferentes áreas, dizerem que 
os alunos não escrevem, e se o fazem, fazem muito mal. No entanto, também é comum, 
observarmos alunos, no espaço escolar e em momentos variados, absortos produzirem textos 
que não fazem parte das atividades programadas pelo professor. A produção de textos requer 
certo quadro de condições necessárias, além disso, cada gênero do discurso apresenta 
diferentes funções nas esferas das atividades humanas. A questão que norteia a pesquisa 
investiga quais os sentidos de escrever no espaço escolar sem ser proposto pelo professor. O 
objetivo geral busca compreender as práticas de escrita que permeiam o ambiente escolar. A 
busca por esta compreensão se deu através de pesquisa qualitativa interpretativa, pois busca 
os sentidos das práticas de escritas realizadas pelos alunos. Os sujeitos participantes desta 
pesquisa eram alunos da 7ª série (ensino de oito anos) de uma escola pública municipal do 
Vale do Itajaí. A análise de dados fundamentou-se na Teoria da Enunciação do Círculo de 
Bakthin e autores como Dolz e Schneuwly; Geraldi; Kleimam, Tfouni, Soares, Roxo, 
Estudiosos dos Novos Estudos de Letramento e Gomes. Frente à revisão de literatura 
apresentamos como reflexões acerca desta pesquisa: os alunos, de certa forma, compreendem 
o uso dos gêneros do discurso; fazem distinção entre a escrita da escola, ou seja, 
institucionalizada e a escrita na escola, social, que ocorre nos momentos mais imprevisíveis; 
há sempre a presença de um interlocutor; há textos que o sujeito se autoriza a escrever e 
outros não. Frente a estas reflexões concluímos que as escritas que fazem parte do cotidiano 
escolar formam o seguinte tripé: práticas sociais de escrita, gêneros do discurso e a escrita de 
si, que indica que ela, a escrita, exerce sua função social e se torna significativa no grupo 
discursivo nos quais os sujeitos estão inseridos.       
 
Palavras-chave: Escrita. Práticas sociais. Gêneros discursivos. Autoria. Escrita de si.      



 

 

ABSTRACT 

Liked to the line of research Speech and educative practice of the Program of Pos Graduation 
in education/master degree in Education, from the regional University of Blumenau – FURB, 
SC- this research seeks to understand the writing practice in the scholar environment through 
the student’s speech. It’s common to hear teachers from the most different areas, to say that 
the students do not write and when they do it is very bad. Nevertheless it is common to see 
students, in the scholar environment in absorbed varied periods, producing texts that are not 
related with the activities programmed by the teacher. The textual production demands certain 
set of necessaries conditions, besides, each speech genre presents different function on the 
human sphere activities. The matter that leads this research investigates which is the meaning 
of writing in the scholar environmental without being proposed by the teacher. The general 
goal is to understand the writing practice that permeates in the scholar environment. The 
search for this understanding happened through interpretative qualitative research, for it 
searches the meanings of the writing practice performed by the students. The participants of 
this research were seventh grade students (eight-years-students) from a public school of alto 
vale do Itajai. The data analyses were based on the theory of enunciation from Bakthin’s 
circle and author as Dolz and Schneuwly; Geraldi, Kleimam, Tfouni, Soures, Roxo, experts 
form new researches of literacy and Gomes. Before the literature review we present as 
reflections about this research: the students, in a certain way understand the usage of the 
discursive genres; they make distinction between the school writing, in other words, 
institutionalized and the school writing, social, that occurs at the most indispensable moments 
of the school daily routine; there is always the presence of a speaker and a interlocutor; there 
is texts that the subject authorizes himself to write and others not. Before these reflections we 
conclude that that way of writing that makes part of the scholar routine form the following 
trivet: social writing practice, speech genres and the writing itself, that indicates that it 
exercises its social function and becomes meaningful in the discursive group in which the 
subjects are inserted.  
 

Key words: writing. Social practice. Discursive genres, authorship. Self-writing.  
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1 INTRODUÇÃO 

 “Há tempo, sim, que não te escrevo. 
 Ficaram velhas todas as notícias. 

 Eu mesmo envelheci [...]”. 

(ANDRADE, 1994, p. 70). 

Quem nunca escreveu uma carta, um bilhete, um poema? É na adolescência, que 

temos necessidade de registrar os momentos mais importantes de nossas vidas. Contamos 

nossos segredos, angústias e alegrias, a um diário, a uma amiga através de um bilhete ou 

carta, nossos sentimentos através de pequenos poemas, quadrinhas, atualmente, através de 

Orkut, MSN, ou seja, procuramos atender ao nosso desejo de nos comunicarmos. É sobre este 

desejo de nos comunicarmos que discorre a pesquisa “Quando a gente escreve... Um estudo 

sobre escritas no cotidiano escolar. 

Para iniciarmos a conversa com a pesquisa nomeada acima, tomemos do próprio título 

a palavra “quando”, porém não pensemos nela como elemento gramatical, e nem como ato 

imediato de escrita, mas sim, como o princípio do ato de escrever, em sua temporalidade, em 

seu momento discursivo mais íntimo, cotidiano; uma temporalidade que nos remete ao 

momento único e irrepetível do enunciado. Assim, nomear uma pesquisa que apresenta em 

seu discurso a temporalidade é compreender que para escrevermos precisamos ter o que dizer, 

uma razão para dizer e a quem dizer (GERALDI, 1997). 

Com base nesta compreensão, voltemos ao título, pensemos também o “quando” como 

uma metáfora para entendermos que escrever é também um ato intelectual que se realiza 

através da mão em que todos os mecanismos do contexto verbal de comunicação se fazem 

presentes e que esta temporalidade presente, mostra-nos que as pessoas projetam-se na escrita 

levadas pelos sentimentos e pelas idéias, supervisionadas pela lógica lhes permitindo ter 

consciência do que escrevem, das intenções e motivos. É um momento de afirmação pessoal, 

de satisfação. Escrever é o momento de iniciar uma conversa com vários interlocutores 

estando eles presentes ou não, imagináveis ou não, mas que estão na roda e que puxam 

conversa. Escrever é interlocução, como afirma Marques (2003). 

Esta conversa, apresentada por Marques, começou com a nossa chegada ao Mestrado 

em Educação, especificamente no Eixo Educação, Cultura e Sociedade, linha de pesquisa 
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Discurso e Práticas Educativas da Universidade Regional de Blumenau – FURB, marcando a 

nossa compreensão do ato de escrever. 

O desejo de pesquisar, de compreender e buscar respostas para nossas inquietações 

geraram várias conversas, leituras e reflexões e nesse processo fomos construindo e 

delineando os caminhos em interlocução com os dizeres dos nossos sujeitos e que 

apresentamos agora nesta pesquisa. 

 1.1 SITUANDO A PESQUISA    

A nossa interlocução com a pesquisa “Quando a gente escreve... Um estudo sobre 

escritas no cotidiano escolar” surge pela observação e inquietação causada pelas falas dos 

professores das diversas áreas do conhecimento. Tornou-se comum, durante todos os anos 

letivos, ouvirmos os professores comentarem que os alunos não sabem escrever e se o fazem, 

fazem muito mal. No entanto, é comum observarmos nos intervalos das aulas, ao término das 

atividades propostas pelos professores das diversas áreas, na própria sala de aula, nos 

ambientes de recreação, atos de escritura que não fazem parte das atividades programadas, ou 

seja, que não estão sobre o olhar do professor e que revelam que os alunos escrevem. Surge, 

então, o questionamento: “Quais os sentidos de escrever textos no espaço escolar sem que seja 

proposto pelo professor?”  

  Segundo Bakhtin (2004, p. 26), a linguagem só pode ser analisada na sua devida 

complexidade, quando considerada como fenômeno sócio - ideológico e apreendida 

dialogicamente no fluxo da história, ou seja, só pode ser compreendida em seu vínculo com a 

vida e com a história porque “todos os diversos campos da atividade humana estão 

intimamente ligados ao uso da linguagem”. 

É neste movimento, proposto por Bakhtin, que, como pesquisadores, voltamos o nosso 

olhar para a escrita que consideramos “pessoal” e que pode ocorrer não apenas em momentos 

em espaços privados, como a casa, mas também em espaços sociais públicos, como a escola.  

Nesta perspectiva, temos como objetivo compreender as práticas de escrita que 

permeiam o ambiente escolar; Destes objetivos depreendem-se os outros específicos: situar 

sócio – historicamente as esferas nas quais circulam os textos produzidos pelos alunos; 

descrever as formas de escrita privilegiadas pelos alunos; contribuir com pesquisas que se 

ancoram  no letramento; compreender os movimentos interlocutivos nas produções textuais.  
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Para atingirmos os objetivos propostos utilizamos como corpus desta investigação os 

dizeres dos alunos sobre as produções escritas que não estão sujeitas às avaliações dos 

professores e que não ocorrem somente em ambientes privados, mas também no espaço 

escolar. Optamos por uma investigação com a 7ª série B do Ensino Fundamental, que é 

composta por 27 alunos, com idade entre 13 e 14 anos. Talvez pensemos que escolhendo esta 

determinada turma, não ocorra em outras o mesmo evento, pelo contrário, todas demonstram 

desempenho dessa natureza no espaço escolar, todavia esta turma nos chamou a atenção por 

termos observado uma grande movimentação de escrita diária nos horários mais 

imprevisíveis, no recreio, início das aulas....  

As produções, realizadas nesses momentos pelos sujeitos, nos chamaram à atenção por 

apresentarem: a estrutura de acordo com o gênero escolhido (cartas, bilhetes, poemas, trava-

línguas...), preocupação com a distribuição dos parágrafos, utilização correta das regras 

gramaticais (sem que ninguém diga aos que escrevem que se trata de sujeito, verbo etc.), 

sinais de pontuação e seqüência lógica, conforme Anexo A. Estes textos fazem pensar que os 

alunos escrevem e esta escrita torna-se significativa para eles, como já mencionamos na 

introdução ao final do segundo parágrafo, porque desde a tenra idade, as crianças estão 

expostas, no início oralmente, há uma grande quantidade de textos, isto é, vivenciam práticas 

de letramento.  

Segundo Street (2003, p. 8), “o conceito das práticas de letramento tenta tanto tratar 

dos eventos quanto dos padrões que tenham a ver com letramento, tratando de associá-los a 

algo mais amplo, de uma natureza cultural e social”. Esses eventos, que são observáveis, 

acontecem quando a criança ouve uma história, música, assiste televisão, participa das 

conversas dos adultos, ou ainda, quando ajuda outras pessoas a realizarem uma atividade que 

envolva a oralidade, a leitura e a escrita. Estes eventos que são incorporados pelas práticas de 

letramento de grupos sociais possuem suas ideologias, suas preconcepções. Pensando no 

nosso objeto de investigação (a escrita pessoal) e todas as reflexões realizadas no parágrafo 

anterior geraram os seguintes questionamentos: Os alunos não escrevem bem para quem? 

Para o professor? Para escola? O que acontece com a escrita na sala de aula?   

Realizamos a presente coleta em uma escola pública municipal de uma cidade situada 

no Vale do Itajaí – SC, no mês de outubro de 2007, no período vespertino, turno que os 

alunos freqüentavam as aulas. Ao entrarmos em contato com a Direção da escola fomos bem 

acolhidos, principalmente, por ser a pesquisadora integrante do corpo docente da instituição 

de ensino em investigação.  



 

 

13 

A escola, campo de pesquisa, segue o padrão físico das instituições públicas, porém, 

destacamos que esta tem uma biblioteca, fator de relevância para esta pesquisa. A biblioteca 

só se tornou realidade para aquela escola no ano de 2006, até então o acesso a leitura era 

mediante o trabalho da professora de Língua Portuguesa nas suas aulas com atividades 

didáticas (caixa surpresa, palquinho, sarau,...) e projetos (Os contadores de Histórias, Gincana 

da Leitura...).  

Atualmente a biblioteca está a cargo de um estagiário, que apesar dos esforços, realiza 

apenas o trabalho de entrega e devolução de livros, e na medida do possível colabora com a 

professora de Língua Portuguesa nas atividades de incentivo à leitura. 

Este é o contexto em que se desenvolve a pesquisa. Assim, a seguir buscamos definir 

tipo de pesquisa, os instrumentos para coleta de dados e como foram os procedimentos para a 

análise dos dados. 

1.2 OS PASSOS SEGUINTES 

Ao pensarmos a metodologia para esta pesquisa decidimos por uma investigação 

qualitativa interpretativa por buscarmos no cotidiano cultural e social dos sujeitos a sua 

discursividade. Ao optarmos por esta forma de investigação justificamos pelas análises dos 

registros obtidos em um projeto piloto realizado, cujos resultados apontaram para algumas 

regularidades relativas ao tipo de escrita que investigamos e que são pertinentes a esta 

pesquisa.     

Além deste fator, queremos reiterar que trabalhamos com registros colhidos em 

condições específicas, como já mencionamos no item 1.1, que envolvem a nossa compreensão 

de educação e linguagem. Compreendemos que cada signo implica uma atitude responsiva 

diferente, ou seja, o sentido é construído na compreensão ativa e responsiva e estabelece a 

relação entre locutores no momento da interação.     

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 47), “há cinco características da pesquisa 

qualitativa (que apresentaremos a seguir), porém nem todos os estudos considerados 

qualitativos apresentam estas características explicitamente”. A fonte direta de dados é o 

ambiente natural, constituindo, o investigador, o instrumento principal, ou seja, ele insere-se e 

se utiliza de grande quantidade de tempo em escolas, famílias, bairros.... e utiliza-se dos mais 

variados equipamentos: 
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� A investigação é descritiva, ou seja, os dados recolhidos são em formas de 

palavras ou imagens e não de números; a idéia desta investigação é de que tudo tem 

seu potencial para estabelecer pistas que permitam uma compreensão esclarecedora 

do objeto de estudo; 

� Interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados e 

produtos; 

� Analisam seus dados de forma indutiva, isto é, não buscam nos dados provas com 

o objetivo de confirmar ou infirmar hipóteses, mas sim, vão construindo as abstrações 

na medida em que os dados recolhidos são agrupados; 

� Os significados são de importância vital; há uma preocupação com os modos 

como as pessoas dão sentido às suas vidas, experienciam, interpretam e o modo como 

eles próprios estruturam o mundo social em que vivem.  

Para a abordagem qualitativa, segundo Bogdan E Biklen (1994), os investigadores 

fenomenologistas buscam compreender os significados dos acontecimentos e interações pelos 

quais passam as pessoas em situações particulares, ou seja, buscam enfatizar a compreensão 

interpretativa das condições humanas. Eles não presumem que conhecem o que as diferentes 

coisas significam para as pessoas que vão estudar, pois para eles os “silêncios” darão 

subsídios para captar aquilo que se estuda.  

Deste modo, enfatizam o olhar da observação sobre a subjetividade no comportamento 

das pessoas, procuram penetrar no mundo conceitual dos sujeitos com o objetivo de 

compreender como e qual o significado que constroem para os acontecimentos cotidianos de 

suas vidas.    

Neste sentido, a fenomenologia é o estudo descritivo de um fenômeno ou de um 

conjunto de fenômenos em que estes se definem, quer por oposição às leis abstratas e fixas 

que as ordenam, quer por oposição às realidades de que seria manifestação.  

Sob esta perspectiva, utilizamos como ferramentas de pesquisa o diário de campo, 

questionário e entrevistas recorrentes. De acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 1 50) “[...] as 

notas de campo são relatos escritos daquilo que o investigador ouve, vê, experiência e pensa 

no decurso da recolha e reflectindo sobre os dados de um estudo qualitativo”. Ao fazermos as 

anotações das nossas impressões de campo, procuramos relatar o contexto da produção desta 

coleta de dados registrando como ocorreu a recolha. 

Nosso trabalho iniciou com o convite para os alunos a participarem da pesquisa e estes 

aceitaram. Em seguida, feitas as devidas explicações a respeito do que pretendíamos fazer, 
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aplicamos o questionário com questões relacionadas à escrita, na sala de aula (na disciplina de 

Língua Portuguesa), a 27 alunos, no dia 03/10/2007, conforme Apêndice A. Sobre o uso de 

questionário em pesquisas científicas Parasuraman (1991) explica que um questionário é tão 

somente um conjunto de questões, feito para gerar dados necessários para atingir os objetivos 

do projeto, porém construir um questionário não é tarefa fácil e que aplicar tempo e esforço 

adequados para construção é uma necessidade, um fator de diferenciação favorável.  

Após a aplicação do questionário, ao analisarmos a questão número quatro, na qual 

indagávamos: Observando a sua reposta na questão número três há algo que você escreve que 

para você não é atividade escolar? , que apresentou como regularidades que cartas, poesias, 

trava-línguas não são atividades escolares. A partir desta análise decidimos usar como 

instrumento entrevistas recorrentes (LEITE E AMARAL, 1999), por ser o instrumento que 

permite acesso aos sentidos dos dizeres dos alunos, objeto de estudo desta pesquisa.   

A partir da aplicação do questionário selecionamos, entre os 27 sujeitos, cinco para as 

entrevistas recorrentes, conforme Anexos B, C, D, E, e F. A escolha desses cinco sujeitos deu 

– se por apresentarem regularidades que sinalizavam para práticas sociais de escrita, foco de 

nossa pesquisa. Os outros questionários, dos 22 alunos, apresentavam regularidades que 

gerariam outro processo de investigação e devido ao tempo que tínhamos para realização da 

pesquisa tornar-se-ia inviável neste momento analisá-los, serão úteis para futuras publicações.    

Desta forma, retomemos nosso processo, em que tomamos a entrevista recorrente 

como instrumento. Esta foi escolhida com base nos trabalhos desenvolvidos por Leite e 

Amaral (1999) explicitando que este procedimento caracteriza-se por uma série de entrevistas 

individuais com o objetivo de esgotar as opiniões do sujeito com relação ao tema. Após esta 

primeira entrevista, os dados são analisados e reapresentados ao sujeito, que tem a 

oportunidade de ampliá-los, alterá-los, suprimi-los, etc. O mesmo ocorre com relação aos 

relatos verbais coletados na segunda entrevista.  

A primeira entrevista ocorreu na escola, dia 17/10/07, na sala da direção – único 

espaço adequado com poucos ruídos para realizar as entrevistas - com cada um dos sujeitos 

selecionados. Neste novo encontro, foram dados esclarecimentos sobre o objetivo da 

pesquisa, sobre o procedimento de coleta de dados adotado, algumas observações sobre o 

questionário respondido e a apresentação da seguinte questão: “Por que, para você cartas, 

poesias, trava-línguas não são atividades escolares?”. Utilizamos a expressão “atividades 

escolares” - mas não pretendemos pesquisar o que é um texto escolar e um texto não escolar-  

porque aparecem nas vozes dos alunos ao responderem ao questionário.  
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Nesta pesquisa “atividades escolares” são as atividades do programa da docência 

inseridas pelo professor, ou seja, questionários, resumos, tarefas ou qualquer atividade que 

faça com que o aluno se sinta impelido a responder corretamente como se houvesse uma única 

resposta certa. Segundo Geraldi (1997, p. 117), “na escola atual, o ensino começa pela síntese, 

pelas definições, pelas generalizações, pelas regras abstratas. O fruto desse processo irracional 

é digno do método, que sistematiza assim a mecanização da palavra [...]”.    

Nesta primeira entrevista, a pergunta foi apresentada oralmente e por escrito para que 

o entrevistado pudesse recorrer a ela sempre que preciso. Em seguida, solicitamos aos 

participantes que falassem livremente sobre o tema. Não houve intervenção por parte do 

pesquisador. Esta primeira entrevista durou em média meia hora. Cabe mencionar que, antes 

da entrevista, houve uma conversa informal para descontrair os entrevistados, pois se 

observou certo nervosismo que foi desaparecendo no decorrer do processo. Todas as 

verbalizações foram inteiramente gravadas e posteriormente transcritas, conforme Anexos G, 

H, I, J e K. 

Depois da primeira entrevista, foi feita uma análise para selecionar os relatos verbais 

que se relacionavam diretamente com o objetivo da pesquisa. Diante das regularidades  

retornamos aos entrevistados, no dia 24/10/07, com o seguinte questionamento: “Houve 

algum momento na sua vida que levou você a pensar que poemas, cartas, trava-línguas não 

são atividades escolares?” Todos os sujeitos participantes sinalizaram para o início do 2º ciclo 

do ensino fundamental (5ª a 8ª série), conforme Apêndices B, C e D. 

Com os registros em mãos, percebemos que somente duas entrevistas não poderiam 

ser caracterizadas especificamente como recorrentes, o que temos é a mistura de entrevistas 

recorrentes com entrevistas individuais. Segundo Gaskell (1999, p. 82) “a entrevista 

individual ou de profundidade é uma conversação que dura aproximadamente uma hora e 

meia a partir de um tópico guia elaborado pelo entrevistador”.  

 A partir desta compreensão (entrevista recorrente e individual) partimos para análise 

de dados e a escrita desta dissertação, na qual reafirmamos que concebemos a escrita como 

um processo de interlocução, algo mais que apenas a aquisição de uma língua, codificação e 

decodificação dos sinais, a concebemos isso sim, como um fenômeno social.  

Analisados os dados, encaminhamos a revisão da literatura com base na Teoria da 

Enunciação do Círculo de Bakhtin, pela qual buscamos refletir sobre a concepção de 

linguagem. Essa concepção parte do pressuposto de que as pessoas se constituem, falando, 

escutando, lendo ou escrevendo, pelas interações entre “eu” e o “outro”, pois é através dos 

textos que a linguagem se materializa. 
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Neste sentido, para compreendermos, na voz do aluno, o porquê da escrita na escola 

ora ser “chata, maçante” e ora, no mesmo contexto, ser “agradável”, até mesmo “prazerosa” 

buscamos alguns conceitos chaves da teoria do dialogismo do Bakhtin e seu círculo, que 

consideramos pertinentes para esta pesquisa.  

Abordamos a questão do tema e significação como sendo um efeito de interação na 

relação dos interlocutores levando a uma atitude ativa responsiva; dialogismo como princípio 

constitutivo da linguagem e condição do discurso, que ocorre através da interação verbal entre 

locutor e interlocutor. Ambos os conceitos estabelecem quais sentidos que os sujeitos dão aos 

textos que escrevem. Assim, trazemos o conceito de esfera / campo, para compreender os 

diferentes usos da língua dentro do contexto sócio-histórico dos sujeitos. Trazemos também, o 

conceito de gêneros discursivos, como organizadores do nosso discurso, para 

compreendermos a distinção de gêneros primários e secundários, gêneros escolares e não 

escolares feitas pelos sujeitos em seu discurso.  

Ainda, no que diz respeito às reflexões teóricas, procuramos uma perspectiva de 

letramento, segundo a qual o conhecimento sobre textualidade dos sujeitos ocorre nas práticas 

sociais de leitura e escrita no espaço em que os sujeitos estão inseridos, pois todo contexto 

cultural vivenciado e experienciado pelos sujeitos compreende e integra os seus dizeres, o que 

escrevem e apresentam marcas lingüísticas do seu cotidiano com familiares, amigos e escola.  

Assim, ao traçarmos o aporte teórico, de acordo com o que os dados indicaram, e 

pensando a escrita como fenômeno social e histórico, procuramos situar nossa pesquisa 

refazendo os caminhos que outros pesquisadores já se propuseram, apresentando os pontos de 

aproximação e distanciamento desses trabalhos. 

1.3 OS CAMINHOS PERCORRIDOS: ESTADO DA ARTE  

Pesquisar a escrita é aventurar-se por um campo complexo de investigação, pois a 

cada ano, a cada evento, surgem novas pesquisas que buscam compreender este fenômeno que 

desde os primórdios povoam o imaginário dos seres humanos que possuem um único desejo: 

comunicar-se com o outro, deixando uma marca visível, histórica.  

Assim, percorrer os caminhos realizados por outros pesquisadores torna-se um 

trabalho de garimpeiro e ao mesmo tempo nos torna interlocutores das pesquisas já realizadas, 

segundo Marques (2003, p. 25), “inventei de mexer com quem estava quieto, puxei conversa, 
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dei-me ao atrevimento de cutucar onças com vara curta. Agora estou meio atordoado por 

tantas vozes, incerto de meus próprios caminhos, mas desejoso de trazer mais vozes à mesa de 

nossa interlocução”. 

São essas vozes que irão constituir o nosso estado da arte, e que irão nos deixar 

prazerosamente fazer as leituras que quisermos, pois ao escrever faço a primeira leitura do 

meu texto, do texto do outro e nele vivo, penso, sinto e dialogo. É este movimento que 

compreendemos como estado da arte: “interlocução”. Assim, temos a pretensão de situar a 

nossa pesquisa quanto ao que já se tem estudado na área do discurso e pela perspectiva da 

enunciação.  

Como fonte de pesquisa, utilizamos a Associação Nacional de Pós – Graduação em 

Educação (ANPED), especificamente o GT 10, que reúne trabalhos voltados à Alfabetização, 

Leitura e Escrita e também o site da Biblioteca Nacional de Teses e Dissertações (BDTD). 

Trazemos para esta pesquisa - devido à proximidade com nosso referencial teórico 

(Teoria da Enunciação), por estar preocupada em compreender os discursos, por pesquisar 

letramento - o texto de Macedo (2009) que tem como objetivo compreender a estrutura de 

participação na rodinha e a natureza do discurso produzido nesse espaço interacional. A 

pergunta que permeia aquela pesquisa é: Como acontece a constituição das interações 

discursivas em sala de aula. A pesquisa foi realizada em duas turmas de escolas diferentes da 

Rede Municipal de Belo Horizonte apresentando o seguinte resultado: As análises evidenciam 

a relação entre a forma de organização das interações em sala de aula e as práticas de 

letramento constitutivas da proposta pedagógica das professoras.  

Naquela pesquisa, no caso da turma A, onde o livro didático é o principal instrumento 

usado nas práticas de letramento, a rodinha aparece esporadicamente. Já na turma B, cuja 

proposta pedagógica baseia-se na metodologia de projetos, a rodinha aparece como central, 

pois é nesse espaço que os alunos relatam seus conhecimentos prévios acerca dos temas que 

estão sendo estudados e compartilham as leituras realizadas sobre esses temas.      

  Conclui a autora que a análise das interações em sala de aula deve considerar o 

contexto pedagógico em que essas interações são construídas, no sentido de evidenciar a 

complexidade das relações e interações que se estabelecem naquele espaço. Aquela pesquisa 

distancia-se da nossa por não ter como objeto de pesquisa a escrita e, sim, o momento de troca 

(oralidade) nas rodas em sala de aula.    

Outro estudo realizado e que se aproxima do nosso por ter como preocupação a 

questão do letramento no espaço familiar e educativo, é o de Goulart (2009) que tinha como 

objetivo discutir a base teórica organizada para investigar os aspectos de como os modos de 
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ser letrado se constitui no espaço familiar e no espaço educativo. A pesquisa que nos 

referimos foi realizada com crianças de quatro a cinco anos de uma creche universitária e tem 

como fundamentação principal os estudos da área da linguagem, a Teoria da Enunciação do 

Círculo de Bakhtin. Em sua pesquisa Goulart (2009) apresenta como resultado a relação 

oralidade/escrita que se constitui como fator relevante para o estudo da caracterização dos 

modos como a condição letrada se constitui no espaço familiar e educativo. Esta se diferencia 

da nossa por circunscrever a sua investigação no âmbito da teoria e por ter como sujeitos 

crianças de quatro a cinco anos. 

Além das interlocuções com as pesquisas apresentadas, trazemos Albuquerque et al 

(2009) que pesquisaram a escrita das professoras. Uma das perguntas que permeia aquela 

pesquisa é: E as professoras escrevem? As autoras partem de uma perspectiva sociológica e 

aproximam-se da nossa pesquisa pela preocupação com o escrever. Apresentam como 

resultados que: A prática das professoras alfabetizadoras apóia-se em uma determinada 

maneira de entender o processo de alfabetização, o que está ligado diretamente com suas 

histórias, enquanto sujeitos que foram alfabetizados, que vivenciaram (e vivenciam) um 

processo de formação e que se tornaram profissionais da área de educação. Todo esse 

processo, vivido pelas professoras, parece refletir na fabricação de suas práticas em sala de 

aula, frente aos modelos cientificamente elaborados, ou seja, apresenta o escrever como 

“produção de conhecimento”. Assim, distanciam-se da nossa pesquisa por investigar 

professores e na nossa, investigamos os alunos que expressam nos seus dizeres o que pensam 

sobre o escrever.  

Santos (2005) buscou a compreensão de como se dá o processo de desenvolvimento da 

linguagem escrita. Aquela busca gerou o objetivo: compreender os movimentos interlocutivos 

no desenvolvimento das habilidades de escrita no contexto de uma sala de aula e criar uma 

ecologia pedagógica em que os sujeitos possam efetivamente envolver-se em práticas sociais 

de escrita e leitura. 

 Os sujeitos daquela pesquisa são alunos da 2ª série do Ensino Fundamental de oito 

anos de Lages/ SC e apresentou como resultados: Os caminhos que levam à interlocução e à 

produção de sentidos precisam ser socialmente construídos na sala de aula; igualmente, 

mostram que os sujeitos envolvidos no processo desenvolvem inúmeros saberes que talvez 

possam ser considerados exemplos de como a sala de aula pode contribuir para formação da 

cidadania dos alunos. Assim, contribui com a nossa pesquisa porque também se refere à 

produção de sentidos, práticas sociais, letramento e por ser norteada pela teoria da enunciação 
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do Círculo de Bakhtin e distancia-se por ter como sujeitos alunos das séries iniciais (2ª) e ter 

como contexto a sala de aula para investigar a escrita.  

Também vem ao encontro de nossa pesquisa o trabalho realizado por Lyra (2008) que 

buscou a compreensão dos sentidos de escrita no discurso de crianças, pais e professores. 

Como objetivos para aquela pesquisa, a autora, apresentou: compreender quais os sentidos da 

escrita no discurso de crianças, pais e professora; refletir sobre os sentidos da escrita na escola 

enunciados pelos sujeitos para desencadear contribuições para a família, escola e sujeitos a 

respeito da maneira de se conceber e conduzir o processo de escrita. 

Para aquela pesquisa foram investigados oito alunos de uma turma de 3ª série do 

ensino fundamental de oito anos de uma escola de SC, cinco pais e uma professora. Os 

resultados apresentados apontaram para os seguintes sentidos de escrita: crianças: sentido de 

grafia, correção e também o escrever como cópia; para os pais é marcado pela grafia, porém 

em alguns momentos apontam para o escrever como prática social, como processo de 

intervenção  em conflitos familiares; para a professora, o sentido de ortografia, diferenciando-

se da nossa por buscar os sentidos da escrita na sala de aula nos dizeres de pais, alunos e 

professora.  

Também Pering (2007) buscou compreender como são constituídas as narrativas 

produzidas pelos alunos. Aquela pesquisa apresentou como sujeitos da pesquisa alunos da 2ª 

série do Ensino Fundamental de oito anos da rede pública municipal do Médio vale do Itajaí. 

A pesquisa trouxe alguns resultados: Os textos mostraram um diálogo com os textos de 

literatura infantil refletindo intertextualidade existente na escrita das crianças, bem como as 

vozes que permeiam seus dizeres em suas experiências diárias vivenciadas individualmente e 

socialmente. A pesquisa de Pering se aproxima pela temática, pela perspectiva teórica de 

letramento, e como a pergunta foi aberta, aproxima-se da compreensão de linguagem 

enunciativa, como expressão de visão de mundo, e distancia-se pela escolha dos sujeitos e por 

ter como foco as produções textuais de sala de aula.  

Este processo de interlocução com as pesquisas já realizadas nos trouxe algumas 

aproximações e distanciamentos, enfatizamos que todas se diferenciam da nossa, porque esta 

busca compreender quais os sentidos de escrever no ambiente escolar sem que esta escrita 

seja proposta pelo professor e que tem como foco os dizeres dos sujeitos sobre as produções 

realizadas no recreio, nos intervalos das atividades, intervalos das aulas etc. Momentos em 

que os sujeitos escrevem poemas, trava-línguas, bilhetes, cartas etc. 

Assim, para esta compreensão concebemos a escrita, nesta pesquisa, como fenômeno a 

ser compreendido, pois, na maioria das vezes, nos prendemos no que está dito no texto, 
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deixamos escapar o não dito, que é tão importante quanto aquilo que está expresso, além de 

dar voz aos sujeitos para que expressem a sua discursividade.   

Diante do exposto, iniciamos este trabalho fazendo uma descrição mais detalhada dos 

caminhos percorridos para elaboração e concretização desta investigação, especificando o 

tema, os objetivos, o contexto da pesquisa, os sujeitos e os procedimentos para análise. 

Seguindo, no segundo capítulo, sob o título “Diálogo com as concepções teóricas 

relacionadas à pesquisa”, nos apoiamos na Teoria da Enunciação do Círculo de Bakhtin 

(2003/2004), em que destacamos o conceito de linguagem, na qual discutimos: dialogismo, 

compreendido como a minha relação com o outro; o tema, como relação de sentido entre 

interlocutores; significação, como a parte geral e abstrata da palavra, repetível. Trazemos 

também o conceito de esfera, compreendido como os diferentes usos da língua dentro do  

contexto sócio-histórico; e também, os gêneros do discurso como organizadores do nosso 

discurso. 

Ao estudarmos as questões fundantes destes conceitos, observamos que para a 

compreensão da escrita como fenômeno interlocutivo precisaríamos ir além, e neste mesmo 

capítulo sob o título “Texto e Escola” convidamos Schneuwly e Dolz (2004) para dialogar. 

Esses autores seguem o referencial teórico bakhtiniano e centram as suas investigações 

nas questões sobre os processos ensino/aprendizagem da língua na escola. Já, Bakhtin não 

pensava no ensino da linguagem, e sim, pensava a linguagem, como filósofo. A  pensava 

como processo de natureza sócio-histórica, a concebendo como social e histórica. Assim, a 

presença  desses autores, nesta pesquisa, justifica-se por investigarmos a escrita em momentos 

inusitados, também, no espaço escolar.   

No terceiro capítulo, destacamos, nesta pesquisa, o letramento, sob o título “As 

práticas sociais de escrita”, em que abordamos a questão dos movimentos relacionados à 

escrita.  A partir de autores como Soares (2002), Tfouni (1995) e Kleiman (1995) refletimos 

sobre letramento para nossa própria compreensão, por ser este termo novo no que diz respeito 

à educação no Brasil. Após esta contextualização situamos nossa pesquisa nos Novos Estudos 

de Letramento, na perspectiva de Gee (2001) por ser a que mais se aproxima dos dados. Nesta 

discussão trazemos o conceito de esfera do Círculo de Bakhtin e assumimos a compreensão 

de Discurso de Gee (2005). Nesta seção iniciamos as análises.  

Em seguida, no quarto capítulo, sob o título “As escritas que permeiam o ambiente 

escolar”, procuramos, a partir dos dizeres dos alunos, discutir o que são gêneros do discurso, 

gêneros escolares, escolarizados, não escolarizados e domínios discursivos. Para esta 

discussão trazemos Bakhtin (2003/2004), Schneuwly e Dolz (2004), Geraldi (1997/2001), 
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Rojo (1998/1999) e Marcuschi (2008) para a compreensão dos movimentos de escrita que 

ocorrem no espaço escolar. 

No quinto capítulo, que denominamos “A gente fala da gente” – a escrita de si, a partir 

de Gomes (2004), estudiosa de área de História, destacamos que a escola é permeada por 

outra escrita que surge como um fenômeno, a escrita de si, e se aproxima dos gêneros do 

discurso (BAKHTIN, 2004). 

E por último, tecemos algumas considerações sobre este trabalho até o momento de 

sua conclusão e esperamos ter dialogado com os nossos leitores somando reflexões.  
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2 DIÁLOGO COM AS CONCEPÇÕES TEÓRICAS RELACIONADAS À  PESQUISA 

  

“A linguagem é nossa via de acesso ao mundo e ao pensamento [...]. 
Ter experiência da linguagem é ter uma experiência espantosa: 

emitimos e ouvimos sons,escrevemos e lemos letras, mas, sem                                                                                             
que saibamos como, experimentamos sentidos, significados, 

           significações, emoções, desejos , idéias”. 

(CHAUI, 1994). 

2.1 LINGUAGEM 

O ser humano sempre sentiu necessidade de estabelecer relações, exprimir 

sentimentos, sensações, e esses atos são realizados através da linguagem.  A origem social da 

linguagem e do pensamento, concebe que o individual e o social são elementos mutuamente 

constitutivos, pois a linguagem só pode ser analisada na sua devida complexidade, quando 

considerada fenômeno sócio-ideológico e apreendida dialogicamente no fluxo da história, ou 

seja, só pode ser compreendida em seu vínculo com a vida e com a história porque “Todos os 

campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem” (BAKHTIN/ 

VALOCHINOV, 2003, p. 26).    

Nesta perspectiva, os estudos do Círculo de Bakhtin, compreendem que a língua é uma 

atividade essencialmente social, e elaboram esta concepção a partir das críticas que Bakhtin/ 

Voloshinov (2004) faz a duas grandes correntes lingüísticas da época: o objetivismo abstrato e 

o subjetivismo idealista. Segundo os autores, o subjetivismo idealista, ao reduzir a linguagem 

à enunciação monológica isolada, e o objetivismo abstrato, ao reduzir a linguagem a um 

sistema abstrato de formas, constituem ambas as teorias um obstáculo para apreensão da 

diversidade e complexidade da linguagem.  

Dessa forma, o Círculo de Bakhtin  apresenta uma mudança de concepção em relação 

à linguagem. Esta abandona seu estado neutro para habitar um espaço ideológico, deixa de ser 

representada como sinal inerte, monovalente para ser concebida como dialético, plurivalente.  

 Tais proposições encontraram seu lugar devido à concepção de dialogismo de 

Bakhtin, segundo as quais, os sujeitos tecem segundo as proposições antagônicas de cada 

parte envolvida no discurso, e segundo Bakhtin (2004, p.113) “[...] toda palavra comporta 

duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém como pelo fato de que 
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se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do 

ouvinte”. 

Assim, temos à base teórica dos estudos do Círculo de Bakhtin, no que diz respeito à 

linguagem e a interação verbal. A interação verbal é compreendida nesta pesquisa, como toda 

e qualquer comunicação que se realiza pela linguagem, tanto as que acontecem na presença 

física como na ausência do interlocutor. 

Neste movimento interacional da linguagem, toda enunciação completa é constituída 

de significação e tema. A compreensão desses dois elementos só é possível na interação 

verbal e social.  A significação é a parte geral e abstrata da palavra, ou seja, são os conceitos 

que estão nos dicionários, reiteráveis e idênticos cada vez que são repetidos. Já, o tema é 

construído na compreensão ativa e responsiva e estabelece relação de sentido entre os 

interlocutores.   

  Neste sentido, uma palavra dicionarizada – repetível – pode fazer parte de 

enunciados diferentes, basta mudar as condições da enunciação, por exemplo, a expressão 

“Que horas são?” Esta expressão é a mesma, pertence ao campo da língua, o que não se repete 

é a situação em que os enunciados são produzidos.  De acordo com Bakhtin (2004, p.130), “o 

tema, como dissemos, é um atributo da enunciação completa; ele pode pertencer a uma 

palavra isolada somente se essa palavra opera como uma enunciação total”   

O sentido da enunciação não está no indivíduo, nem na palavra e nem nos 

interlocutores; está no efeito da interação entre locutor e o receptor. Assim, o tema tem sua 

história, é particular e concreto, segundo o autor “o tema da enunciação é concreto, tão 

concreto como o instante histórico a qual ela pertence. Somente a enunciação tomada em toda 

a sua amplenitude concreta, como fenômeno histórico, possui um tema” (BAKHTIN, 2004,       

p. 129).  

Compreender a enunciação do outro significa encontrar seu lugar no contexto 

correspondente, ou seja, só compreendemos a enunciação porque a colocamos em movimento 

dialógico, em confronto com os nossos dizeres e com os dizeres dos outros. Para Bakhtin 

(2004, p. 124), a língua, “vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não 

no sistema lingüístico abstrato das formas da língua, nem no psiquismo individual dos 

falantes”, segundo o autor, a linguagem é essencialmente dialógica e polifônica. 

Esse caráter da linguagem revela-se quando o autor afirma que: “toda palavra sempre 

é necessariamente ideológica por ser social, é habitada por outras vozes; toda palavra se dirige 

a outro com que dialoga” (BAKHTIN, 2004, p. 46). 
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O Diálogo tanto na relação com o outro como no interior da consciência, ou escrito, 

realiza-se na e pela linguagem. Bakhtin considera o diálogo como relações que ocorrem entre 

interlocutores, em ação histórica compartilhada socialmente, isto é, que se realiza em um 

tempo e local específicos, mas sempre mutável, devido às variações do contexto. Segundo o 

autor (2004, p. 123) “o diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma 

das formas, é verdade que das mais importantes, da interação verbal”. A palavra “diálogo” 

pode ser compreendida num sentido mais amplo, não apenas de pessoas colocadas face a face, 

mas toda a comunicação verbal. 

Os discursos estão em permanente diálogo com outros discursos, vozes, e para 

Bakhtin, ignorar sua natureza dialógica é o mesmo que apagar a ligação que existe entre 

linguagem e a vida. 

Neste sentido, segundo Bakhtin (2003, p. 283), muitos dos conhecimentos que temos 

sobre a língua não aprendemos através da gramática, mas através de enunciações concretas 

que nós mesmos ouvimos e nós mesmos reproduzimos na comunicação discursiva viva com 

as pessoas que nos rodeiam. Nós assimilamos as formas da língua somente nas formas de 

enunciações que chegam à nossa experiência e à consciência em conjunto estritamente 

vinculadas. Aprender a falar significa aprender a construir enunciados (porque falamos por 

enunciados e não por orações isoladas e, evidentemente, não por palavras isoladas). A 

linguagem, portanto, retomamos, tem caráter social e o processo/produto em que ocorre a 

interação entre interlocutores é o enunciado. É neste movimento de troca que podemos 

observar que o enunciado está ligado a uma situação concreta, a um contexto amplo que 

estabelece um conjunto de condições de vida de uma determinada comunidade lingüística. 

Estas comunidades vivenciam diversas atividades sociais e também produzem diversas 

linguagens, ou seja, produzem uma variedade de textos/discursos em diferentes instâncias 

discursivas de produção respondendo às necessidades de diferentes interações verbais.  

Nesta concepção, portanto, nos interessa mais de perto as relações dialógicas que 

tomam forma e sentido nos dizeres dos sujeitos e que estão carregadas de discursos, ou seja, 

os discursos que estão interagindo, mesmo que tal interação não esteja, algumas vezes, tão 

evidente ou explícita e que, no entanto, a partir dela, os sujeitos se constituem e mostram sua 

subjetividade. 
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2.2 O CONCEITO DE ESFERA/ CAMPO 

O conceito de esfera dá conta de um conjunto de fenômenos sociais ao mesmo tempo 

comuns e distintos entre a obra do Círculo de Bakhtin e a obra de Bourdieu. Os estudos de 

Bourdieu concentram-se na relação entre estruturas sociais e constituição da subjetividade; já 

os estudos do Círculo de Bakhtin privilegiam a natureza social da linguagem. A seguir 

apresentamos, em forma de síntese, as semelhanças e distinções entre o conceito de esfera e 

campo para os autores.   

A partir dessa explicitação é possível estabelecer semelhanças entre o Círculo de 

Bakhtin e Pierre Bourdieu. Primeiramente, com sutiliza, os autores, questionam as mesmas 

correntes de pensamento: o subjetivismo e o objetivismo; em seguida em suas obras 

apresentam compreensões distintas, mas que tem em comum o mesmo terreno: a constituição 

sócio-histórica do sujeito agente que não é um produto de um determinismo mecânico da 

estrutura, mas também não é uma individualidade autoconsciente e livre de coerções; por fim, 

os dois elaboram suas teorias numa dialética entre, de um lado, o contexto sócio-ideológico 

do campo intelectual e, de outro, a compreensão da natureza do seu objeto de estudo (BRAIT, 

2006, p. 142). 

Em seguida, destacamos e explicitamos o pensamento dos autores, para compreensão 

das semelhanças e distinções explicitadas acima, enfatizando que para esta pesquisa, 

assumimos o conceito de esfera proposto por Bakhtin.    

2.2.1 Sobre os estudos de Bourdieu 

Bourdieu - filósofo e sociólogo – utiliza o conceito campo no final dos anos 70 quando 

analisa a crise na universidade francesa em 1968. O autor define campo como “o lugar de uma 

luta para determinar as condições e critérios de pertencimento”. 

Suas discussões sociológicas centralizaram-se, ao longo de sua obra, na tarefa de 

desvendar os mecanismos da reprodução social que legitimam as diversas formas de 

dominação. 

Em 1992, Bourdieu desenvolve formulações, conceituando campo, como alternativa 

ao formalismo e ao marxismo alertando para as necessidades de serem consideradas nas 

reflexões lingüísticas as condições sociais e as relações de poder que constroem a linguagem. 
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Segundo Bourdieu, o campo é o lugar em que os agentes assumem posições segundo 

quatro coerções:  

� Relação com o habitus: que compreendem preferências, gostos, capacidade de 

compreensão das regras do jogo (pertença a uma classe social); 

� Capital simbólico: posição ocupada no campo por reconhecimento pelos pares; 

� Capital econômico: proveniente da herança e da renda; 

� Propriedades relativas ou espaço social: possibilidades e impossibilidades 

oferecidas pelo campo para seus agentes (obras, atos, discursos, manifestações, 

polêmicas).   

De forma semelhante às reflexões do Círculo de Bakhtin, Bourdieu elaborou o 

conceito de campo para explicar a complexidade das produções ideológicas que não podem 

ser explicadas somente pelas leis internas do campo e tampouco pelo determinismo sócio-

econômico, mas sim, deve ser explicado como espaço social de transformações das demandas 

externas. Dessa forma, os campos possuem maior ou menor grau de autonomia, ou seja, 

quanto mais autônomo for o campo maior será seu poder de refração e mais as imposições 

internas serão transfiguradas. Assim, a noção de campo, segundo o autor, sempre remete a 

uma realidade social plural. 

A concepção de campo de Bourdieu é de relevância para esta pesquisa e para 

pesquisadora para compreensão do conceito da esfera bakhtiniana. 

2.2.2 Esfera e o círculo de Bakhtin 

O Círculo de Bakhtin, com a teoria dos gêneros discursivos se situa em uma 

concepção de linguagem que tem como unidade concreta e única o enunciado (oral ou 

escrito), fruto da interação verbal que, por sua vez considera todo o contexto sócio-histórico, 

no qual o enunciado acontece, na perspectiva dialógica. 

As condições e sociais da enunciação são responsáveis pela constituição do gênero, ou 

seja, a enunciação é estruturada e determinada pela forma de organização e pela distribuição 

dos lugares sociais nas diferentes instituições e situações sociais.  
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Bakhtin nomeia como esferas comunicativas esses lugares e situações sociais, as quais 

são agrupadas em dois grandes estratos: a esfera do cotidiano e a esfera mais elaborada, 

oficializada pela sociedade, os quais denomina de gêneros primários e secundários. 

Segundo o autor, não há como falar em (uso da) língua sem relacioná–la com os 

inúmeros campos da atividade humana, com as diversas esferas sociais. Cada esfera social 

possui seu inesgotável repertório de gêneros, com diferentes estilos, conteúdos temáticos, 

composição, funções discursiva - ideológicas e concepções de autor e destinatário. À medida 

que um determinado campo da atividade humana (uma esfera social) se desenvolve e se 

complexifica, da mesma forma crescem e se diversificam os gêneros dentro desse campo.      

Nesta perspectiva, podemos perceber que “esfera” é um espaço de refração que 

condiciona a relação enunciado/objeto do sentido, enunciado/enunciado, enunciado/ co-

enunciadores, e que este conceito dá conta da realidade plural da atividade humana ao mesmo 

tempo em que se assenta obra o terreno comum da linguagem verbal. 

Assim, segundo Brait (2006, p. 143),  

a noção de esfera da comunicação discursiva (ou da criatividade ideológica, ou da 
atividade humana, ou da comunicação social, ou da utilização da língua, ou 
simplesmente da ideologia) é compreendida como nível específico de coerções que, 
sem desconsiderar a influência da instância socioeconômica, constitui as produções 
ideológicas, segundo a lógica particular de cada esfera.  

Neste sentido, Bakhtin desenvolve o conceito de esfera para explicar a natureza e as 

especificidades das produções literárias. 

No domínio dos signos, isto é, na esfera ideológica, existem diferenças profundas, 
pois este domínio é, ao mesmo tempo, o da representação, do símbolo religioso, da 
fórmula científica, da forma jurídica, etc. cada campo de criatividade ideológica tem 
seu próprio modo de orientação da realidade e refrata a realidade à sua própria 
maneira. Cada campo dispõe de sua própria função no conjunto da vida social. É seu 
caráter semiótico que coloca todos os fenômenos ideológicos sob a mesma definição 
geral. (BAKHTIN, 2004, p. 33). 

Em outras palavras, em seus estudos o Círculo de Bakhtin admite que cada esfera 

produz suas formas próprias de coerção e por fundamentar-se na semiótica, em especial no 

signo lingüístico, concebe que a palavra influencia e organiza todos os estudos dos campos 

ideológicos.      

Toda refração ideológica do ser em processo de formação seja qual for a natureza de 
seu material significante, é acompanhada de uma refração ideológica verbal, como 
fenômeno obrigatoriamente concomitante. A palavra está presente em todos os atos 
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de compreensão e em todos os atos de interpretação.  Todas as propriedades da 
palavra que acabamos de examinar – sua pureza semiótica, sua neutralidade 
ideológica, sua implicação na comunicação humana ordinária, sua possibilidade de 
interiorização e, finalmente, sua presença obrigatória, como fenômeno 
acompanhante, em todo ato consciente – todas essas propriedades fazem dela o 
objeto fundamental do estudo das ideologias. (BAKHTIN, 2004, p. 38). 

Assim, Bakhtin aborda especificamente a relação entre enunciado, situação de 

produção, gêneros, esferas sociais e ideologia.  Segundo o autor, as esferas referem-se aos 

usos que fazemos da língua nos espaços em que nos inserimos.  

Portanto, podemos dizer que as esferas são os diferentes usos da língua dentro de 

contextos sócio- históricos, no qual as pessoas enunciam temas marcados pela forma 

diferenciada de fala e escrita, que refletem as condições específicas da sua esfera pelo tema, 

pela composição e pelo estilo, os gêneros discursivos. O conceito de esfera contribui para 

compreensão dos discursos que permeiam os dizeres dos sujeitos, envolvidos em situações de 

interação.     

2.3 OS GÊNEROS DISCURSIVOS 

Interagir pela linguagem significa realizar uma atividade discursiva, significa que as 

escolhas feitas ao produzir um discurso não são aleatórias, ainda que inconscientes, são 

decorrentes das condições em que os discursos são realizados, e das escolha dos gêneros. 

Segundo Bakhtin (2003, p. 283):  

Os gêneros discursivos organizam o nosso discurso quase da mesma forma que 
organizam as formas gramaticais (sintáticas). Nós aprendemos a moldar o nosso 
discurso em formas de gênero e, quando ouvimos o discurso alheio, já adivinhamos 
o seu gênero pelas primeiras palavras, adivinhamos um determinado volume (isto é, 
uma extensão aproximada do conjunto do discurso), uma determinada construção 
composicional, prevendo o fim, isto é, desde o início temos a sensação do conjunto 
discurso que em seguida apenas se diferencia no processo de fala. Se  os gêneros do 
discurso não existissem  e se nós não os dominássemos, se tivéssemos de criá-los 
pela primeira vez no processo do discurso, de construir livremente e pela primeira 
vez cada enunciado, a comunicação discursiva seria quase impossível.   

Neste sentido, a constituição e funcionamento do gênero discursivo apresentam à 

relação entre gênero e enunciado, entre enunciado e situação social. Para Bakhtin, o 

enunciado, enquanto produto de interação verbal entre locutores é a unidade real de 

comunicação verbal. Um enunciado se constitui através de um vínculo inextricável entre 

formação do enunciado e a situação de produção, aí compreendidos os aspectos tanto da 
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situação social mais imediata quanto do contexto mais amplo, bem como interlocutores. São 

esses elementos que constituem o conjunto das condições de emergência do enunciado e lhe 

determinam a sua constituição. 

Se de uma perspectiva o enunciado é único, individual, irrepetível e concreto, na 

medida em que é o produto da interação dos locutores situados sócio- historicamente, de outra 

parte ele também traz marcas específicas comuns a outros enunciados da mesma esfera social, 

marcas que possibilitam e regulam o seu pensamento. Dessa forma, para Bakhtin (2003,        

p. 262): “Cada enunciado separado é individual, mas cada esfera de uso da língua elabora seus 

tipos relativamente estáveis de enunciados, aos quais denominamos gêneros do discurso”. 

A diversidade de esferas de práxis humana e o próprio fato de em cada esfera haver 

um repertório variado de gêneros leva à constatação da heterogeneidade que há entre eles. 

Bakhtin reconhece, diante disso, tanto a dificuldade de se trabalhar com traço comum entre 

enunciados, a natureza verbal, quanto a se definir o caráter genérico (de gênero) do 

enunciado.  

   Para o autor, a primeira distinção a fazer e a se observar é entre os gêneros primários 

(simples) que ocorrem de forma espontânea, produzidos nas situações corriqueiras de 

comunicação com predomínio da oralidade e gêneros secundários (complexos) que são mais 

presos a certas situações discursivas formais, em que se exige uma ação específica, com 

predominância da escrita. Os gêneros secundários surgem nas condições da comunicação 

cultural mais complexa e, em seu processo de desenvolvimento, absorvem e transformam 

diversos gêneros primários. 

Os gêneros primários e secundários têm três elementos que os caracterizam: conteúdo 

temático - estilo - construção composicional. Essas características particulares se manifestam 

na: 

� Abordagem do tema: embora não seja objetivamente possível esgotar o sentido do 

objeto do discurso, discursivamente é possível dar efeito de conclusividade, pelo 

esgotamento do sentido, que variará de acordo com os gêneros e esferas.  

� Relações dialógicas: todo enunciado é um elo da comunicação discursiva, pois se 

constrói a partir de outros enunciados, já ditos que se manifestam  marcadas no 

enunciado. 

� Concepção do autor e destinatário: os gêneros possuem sua própria concepção de 

autor e de destinatário (interlocutor), determinado pelas posições sociais, pelas 

esferas sociais. 
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� Estilo: o estilo está vinculado ao enunciado e ao gênero. Todo enunciado, por ser 

único, individual, pode ter um estilo individual, mas essa possibilidade varia 

conforme o gênero, a esfera (BAKHTIN, 2003).  

Reflitamos o conceito de estilo, de acordo com Brait (2008, p. 94-95) “o estilo tem a 

ver com gênero, o que implica coerções lingüísticas, enunciativas e discursivas, próprias da 

atividade em que se insere. [...] Outro aspecto constitutivo e inalienável é o fato de o 

enunciado dirigir-se a alguém, de estar voltado para o destinatário”. 

O estilo vai depender de quem é nosso interlocutor, a quem nos dirigimos. Cada 

interlocutor compreenderá e interpretará o enunciado conforme a compreensão e sua 

experiência histórica, ou seja, a escolha de vocabulário, as construções sintáticas remetem a 

algo que já havia sido dito antes, e como, cada sujeito faz uso da língua, a sua história pessoal 

acaba provocando novidades e atualizações.     

Para Bakhtin (2003), as dimensões temática, estilística e composicional nos gêneros 

do discurso são indissolúveis e, principalmente, desenvolvem uma relação entre o ouvinte, o 

leitor ou o interlocutor e o discurso do outro, tendo como suporte a sua cultura, que nem 

sempre são usadas de forma consciente, pois já está impregnada no sujeito. 

A expressividade, segundo Bakhtin (2003), nasce do contato entre a palavra e a 

realidade, em uma situação real, que se atualiza em cada enunciado individual. 

Os significados lexicográficos neutros das palavras da língua asseguram para ela a 
identidade e a compreensão mútua de todos os seus falantes, contudo o emprego das 
palavras na comunicação discursiva viva sempre é de índole individual-contextual. 
Por isso pode-se dizer que qualquer palavra existe para o falante em três aspectos: 
como palavra da língua neutra e não pertencente a ninguém; como palavra alheia 
dos outros, cheia de ecos de outros enunciados; e, por último, como minha palavra, 
porque, uma vez que opero com ela em uma situação determinada, com intenção 
discursiva, ela já está compenetrada da minha expressão. (BAKHTIN, 2003, p. 284).  

Portanto, vamos construindo a compreensão e desenvolvendo a utilização da língua 

que já vem marcada pela nossa individualidade e pelo todo que nos cerca, ou seja, serão 

minhas as palavras mesmo que elas foram construídas culturalmente, na coletividade, como 

argumentou Bakhtin, na medida em que faço uso da palavra ela já ficou impregnada da minha 

expressividade, ou melhor, ela já é minha, assim como pode ser de outro, a palavra que por 

mim foi ressignificada. Assim, compreender o estilo significa compreender algo que está além 

das palavras. 
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 Dessa forma, em sua constituição, os gêneros apresentam uma progressiva 

complexidade, os gêneros secundários - formações complexas elaboradas pela comunicação 

cultural organizada em áreas específicas como a ciência, a arte, a política - absorvem e 

transmutam os gêneros primários, e ambas as esferas se modificam e se complementam.  

Neste processo, os gêneros primários perdem a relação com a realidade imediata e 

com a realidade dos enunciados do outro, conservando sua forma e significado, mas só se 

integrando à realidade do gênero secundário.  Bakhtin dá como exemplo a carta (gênero 

primário) no interior do romance (gênero secundário) só se integra a realidade do romance 

como fenômeno da vida literária e não da vida cotidiana, ou seja, a carta deixa de fazer parte 

de uma situação real de comunicação e passa a servir de instrumento para o texto segundo as 

intenções do autor.  

Assim, na concepção bakhtiniana, um enunciado sempre pressupõe os enunciados que 

o precederam e que o sucederão; ele nunca é o primeiro, nem o último; é o elo que não pode 

ser estudado fora da cadeia que o constitui. Portanto, o conceito de gêneros, interessa a esta 

pesquisa porque seguimos a concepção  em que a linguagem é compreendida como situações 

sócio-discursivas em que os sujeitos ouvem, lêem, escrevem e experienciam a escrita nas 

diversas esferas da práxis humana. 

2.4 TEXTO E ESCOLA 

Há duas décadas estudando - juntamente com Joaquim Dolz, Jean-Paul Bronckart e 

Auguste Pasquier, na Universidade de Genebra - o ensino da língua a partir dos gêneros, 

Bernard Schneuwly preocupou-se em fornecer elementos de interesse para o ensino da 

oralidade e escrita em sala de aula.  

A escola sempre teve a responsabilidade de ensinar a escrever, ler, falar, dessa forma, 

sempre trabalhou, de forma consciente ou até mesmo inconsciente, com os gêneros. Assim, a 

teoria sobre gêneros do discurso ao serem “transpostos” para a escola deixam de ser 

instrumentos de comunicação e tornam-se objeto de ensino/aprendizagem. A partir desse 

aspecto o gênero passa a fazer parte de uma concepção de linguagem fictícia em que a 

comunicação desaparece quase totalmente em prol de uma teoria de ensino. 
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Segundo Schneuwly e Dolz (2004, p. 77) os gêneros tornam- se produtos culturais da 

escola, elaborados como instrumentos para avaliar, progressiva e sistematicamente, as 

capacidades de escrita dos alunos.  

Neste sentido, os gêneros passam a ser naturalizados e a escola é tomada como 

autêntico lugar de comunicação, e as situações escolares, como produção e reprodução de 

textos que expõem os alunos a múltiplas situações de escrita, tornando-a necessária, pois os 

textos se multiplicam: na classe, entre alunos, entre escolas, fazendo surgir ,forçosamente, 

gêneros novos. 

Logo, também nesta concepção, trata-se de gêneros escolares que resultam na 

comunicação escolar, pois a comunicação ocorre de forma automática, não há referência a 

outros gêneros exteriores á escola que poderiam servir como fonte de referência. Segundo 

Schneuwly e Dolz (2004, p. 78) aqui a naturalização é de outra ordem: o gênero nasce 

naturalmente da situação, ou seja, ele não é descrito, nem ensinado, é aprendido, por meios 

próprios, pela prática da linguagem escolar.  

Assim, na escola, trata-se de levar o aluno ao domínio do gênero, exatamente como 

funciona nas práticas sociais de linguagem, entendida pelos autores, como práticas de 

referência.  

A partir desta perspectiva, Schneuwly e Dolz (2004), têm como slogan diversificar a 

escrita criando situações autênticas de comunicação, em que haja boas razões para 

falar/escrever, de se referir a textos autênticos. Com base em gêneros textuais, especialmente 

nos gêneros orais mais elaborados, e seguindo a linha bakhtiniana, elaboraram uma 

metodologia conhecida como “seqüência didática” que definem como “um conjunto de 

atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral 

e escrito” (DOLZ e SCHNEUWLY, 2004, p. 97). Para tanto os autores desenvolveram uma 

concepção de gênero, em que estes são compreendidos como instrumento de comunicação, 

que se realiza empiricamente em textos, ou seja, o gênero textual como um instrumento que 

possibilita exercer uma ação lingüística sobre a realidade.  

Para os autores, o uso de uma ferramenta resulta em dois efeitos diferentes de 

aprendizagem: amplia as capacidades individuais dos sujeitos; amplia o conhecimento do 

sujeito a respeito do objeto sobre o qual o instrumento foi utilizado.  Assim, o ensino dos 

diversos gêneros que circulam socialmente entre nós aponta, para os sujeitos, inúmeras 

formas de participação no meio em que estão inseridos. 

Neste sentido, os autores destacam que os gêneros fazem parte de nossa realidade 

lingüística, cultural e social. Retirá-los de sua realidade concreta, transpô-los para o universo 
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escolar e transformá-los em objetos de estudo exige observar o desenvolvimento global dos 

alunos em relação a suas capacidades de linguagem. E, além disso, exige proceder a uma 

seleção dos gêneros que mais interessam aos objetivos da escola. Dolz e Schneuwly (2004) 

afirmam que é possível e desejável ensinar gêneros textuais públicos da oralidade e da escrita 

e que isso pode ser feito de maneira ordenada.  

Nesta perspectiva, Dolz e Schneuwly (2004), baseados na teoria da psicologia da 

aprendizagem de Vigostsky, entendem que para a construção de uma progressão curricular 

deve-se levar em conta a necessidade de se trabalhar em espiral, em todos os níveis escolares, 

gêneros de diferentes esferas. Trabalhar os gêneros em forma de espiral consiste em estar 

periodicamente retomando-os, aprofundando-os e ampliando-os, de acordo com a série, com o 

grau de maturidade dos alunos, com suas habilidades lingüísticas e com a área temática de seu 

interesse.  

 Desta forma, os autores de Genebra propõem a elaboração e progressão de um 

currículo para a produção oral e escrita para diferentes ciclos do 1º grau a partir de 

agrupamentos de gêneros, elaborados em torno de três critérios: os diferentes domínios sociais 

de comunicação, as capacidades de linguagem dominantes e os aspectos tipológicos já 

presentes nas teorias de texto e documentos escolares.  A partir desses critérios – que tem 

como base os princípios gerais da lingüística textual - propõem cinco agrupamentos, com 

exemplos de gêneros orais e escritos que o compõem: 

• agrupamento do narrar: conto, fábula, romance, adivinha, piada; 

• agrupamento do relatar: relato histórico, notícia, reportagem, crônica esportiva; 

• agrupamento do argumentar: texto de opinião, carta ao leitor, editorial, resenha; 

• agrupamento do expor: resenha, relato científico, artigo enciclopédico, resumo;        

• agrupamento do descrever ações: instruções de uso, receita, regulamento. 

Os autores propõem a progressão como ponto de partida para produção oral e escrita, 

que como qualquer tipologia textual1, pode ser discutida e aprimorada.    

                                                           
1 Designa uma espécie de construção teórica (em geral uma seqüência subjacente aos textos) definida pela 
natureza lingüística de sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, estilo). 
Caracterizam-se muito mais como seqüência lingüística (seqüências retóricas) do que como textos que 
materializados; a rigor são modos textuais. Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de 
categorias conhecidas como: narração, argumentação, exposição, descrição e injunção. O conjunto de 
categorias para designar tipos textuais é limitado e sem tendência a aumentar. Quando predomina um modo num 
dado texto concreto, dizemos que esse é um texto argumentativo ou narrativo...     
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Portanto os gêneros, enquanto formas historicamente cristalizada nas práticas sociais, 

fazem a mediação entre prática social e as atividades de linguagem dos indivíduos. Os 

locutores podem reconhecer um evento comunicativo, uma prática de linguagem, como 

instância de um gênero.  

Assim, os estudos de Schneuwly e Dolz (2004), como mencionamos ao final da 

introdução, nos interessam para compreensão da escrita que ocorre em momentos inusitados, 

também, no espaço escolar.   

No capítulo a seguir abordamos a questão das práticas sociais e os vários estudos sobre 

letramento. Trabalhamos, também, as práticas e eventos de letramento iniciando as análises.   
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3 AS PRÁTICAS SOCIAIS 

 Quem nunca sentou em torno de um fogão a lenha para ouvir os “causos” contados 

pelos avôs e pais. Histórias de fantasmas, lobisomens que muitas vezes nos assustavam e 

divertiam. A partir desse estreitamento com o cotidiano cultural vamos experienciando 

práticas sociais (letramento). As práticas sociais ocorrem através de pequenos eventos (ver 

3.2) que se observam quando os sujeitos assistem televisão, ouvem histórias, participam de 

conversas ou ajudam em alguma atividade que envolva a escrita e a oralidade.  

Tais práticas não ocorrem somente na experiência e observação, mas também em 

modelos populares que envolvem os grupos sociais que se apresentam com suas ideologias e 

preconcepções. 

Portanto, desde a tenra infância os sujeitos estão envolvidos com práticas sociais 

(letramento) e como fazem parte ativa deste processo internalizam as estruturas dos gêneros 

que vivenciam. 

Enfim, para compreendermos as práticas e eventos de letramento, partimos de uma 

contextualização de como esse movimento se iniciou e como cada teórico envolvido com a 

educação pensa letramento, essa seção, que denominamos como “Os estudos sobre 

letramento” nos interessa para que tenhamos clareza da concepção que nos auxiliará para 

analisarmos os dados.    

3.1 OS ESTUDOS SOBRE LETRAMENTO 

“Ocupo muito de mim 
com o meu desconhecer. 

Sou um sujeito letrado em dicionários. 
Pelo menos uma vez por dia 

me vou no Aurélio ou no Houaiss, 
a fim de conhecer a minha ignorãça, 

mas não acrescenta. 
Despesas para minha erudição  

tiro dos almanaques. 
-Ser ou não ser, eis a questão. 

Ou na porta dos cemitérios: 
-Lembra que és pó e ao pó tu voltarás. 

Ou no verso da folhinha: 
-Conhece-te a ti mesmo ...”. 

(BARROS, 1998).  
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No Brasil, o termo letramento integra, há pouco tempo, o discurso de educadores e 

linguistas que o compreendem sob diferentes óticas. Embora conceitualmente haja 

divergências, parece comum a idéia da compreensão de letramento com base nas situações 

cotidianas que envolvem leitura, escrita e oralidade, como por exemplo, ler e escrever em 

diferentes lugares sob diferentes condições, não só na escola. 

O termo letramento surge no Brasil na metade dos anos 80. Segundo Soares (2002) 

este termo surge como illetrismo na França, EUA e Inglaterra litteracy e literacia em Portugal 

para distinguir esse fenômeno de alfabetização.  

Soares (2002) – uma das precursoras dos estudos de letramento no Brasil – tem a 

preocupação de distinguir letramento de alfabetização, freqüentemente confundido no Brasil, 

em função dos altos índices de analfabetismo.  A autora concebe alfabetização (aquisição do 

código da leitura e da escrita pelo sujeito) como pré-requisito para o letramento (apropriação e 

uso social da leitura e da escrita). Subjacente a essa concepção de letramento está a idéia de 

que a escrita pode trazer conseqüências de ordem social, cultural, política, econômica, e 

lingüística, “quer para o grupo social em que seja introduzida, quer para indivíduo que 

aprende a usá-la” (SOARES, 2002, p. 17). 

Para Soares (2002), há duas principais dimensões do letramento: a individual e a 

social. A dimensão individual de letramento parte do pressuposto de que o letramento é um 

atributo pessoal, “algo” que está relacionado à simples posse individual das tecnologias 

mentais complementares de ler e escrever.  

Esta dimensão de letramento defende a idéia de que o indivíduo, para ser considerado 

letrado, ou estar em processo inicial de letramento, necessita ter no mínimo adquirido a 

habilidade de ler e escrever. Nesse sentido, existe uma relação muito estreita entre 

escolarização, alfabetização e letramento, uma vez que é a educação formal – escola – a 

principal agência responsável pelo processo de alfabetização da maioria das pessoas, 

principalmente daquelas pertencentes às classes economicamente desfavorecidas. 

Em contrapartida, à dimensão individual de letramento, a autora apresenta a dimensão 

social de letramento, que parte do pressuposto de que a introdução da escrita numa 

determinada sociedade, até então sem uma relação forte com ela, pode trazer também aos 

grupos conseqüências / transformações políticas, sociais, econômicas e lingüísticas. Esta 

dimensão defende, ainda, que é impossível definir letramento sem fazer uma análise 

social/cultural desse fenômeno. 

Além de Soares (2002), Leda Tfouni (1995) e Kleiman (1995) também buscaram 

definir letramento.  Tfouni, em seu livro “Letramento e Alfabetização” (1995), apresenta 
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concepções de alfabetização e de letramento. Segundo a autora, os estudos sobre letramento 

procuram examinar não somente as pessoas que adquiriram a tecnologia do ler e escrever, 

portanto alfabetizadas, como também aquelas que não adquiriram essa tecnologia, sendo elas 

consideradas “analfabetas”, ou seja, focaliza letramento nos processos sócio- históricos da 

aquisição da escrita. Kleiman pontua que os estudos que contemplam a dimensão do 

letramento surgem no âmbito acadêmico na tentativa, por parte de alguns estudiosos, de 

separar os estudos sobre alfabetização dos outros que examinam os impactos sociais dos usos 

da escrita.  

 Kleiman (1995, p. 81) define letramento “como conjunto de práticas sociais que usa a 

escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos para 

objetivos específicos”. Segundo a autora, os estudos sobre letramento são focados a partir do 

século XVI, no momento em que a escrita passou a ser introduzida / exigida nas sociedades 

industrializadas de forma mais significativa, transformando, assim, as relações entre 

indivíduos e o meio em que vivem. 

Para ela, os estudos que só completavam o letramento (na dimensão dos estudos que 

examinam os impactos sociais dos usos da escrita) preocupavam – se em examinar a expansão 

da sociedade que, de certa forma, acompanhou a introdução e o desenvolvimento dos usos da 

escrita. Na realidade, esse desenvolvimento social ocorreu em função de vários marcos 

históricos daquela época, tais como: “emergência do Estado como unidade política; a 

formação de identidades nacionais não necessariamente baseadas em alianças étnicas ou 

culturais:; mudanças socioeconômicas nas grandes massas que se incorporavam às formas de 

trabalhos industriais; emergência da educação formal” (KLEIMAN, 1995, p.16). Todos esses 

marcos históricos e sociais, fizeram com que a escrita ganhasse importância cada vez mais 

acelerada na sociedade. 

Todos esses movimentos vão ao encontro dos chamados “Novos Estudos de 

Letramento”. A natureza desses estudos leva Gee (1999, p.122) a explicar que caracterizar 

qualquer segmento como novo é problema, pois rapidamente pode se tornar velho. No 

entanto, para o autor o que justifica a nominação “novos” a esses estudos é a idéia de que 

leitura, escrita e sentido são sempre situados em práticas sociais específicas. Street (2003) já 

nos anos 80, afirma que a posição dos novos Estudos de Letramento ressalta como prática de 

cunho social e não meramente uma habilidade técnica, neutra, imutável e/ou universal situada 

no interior dos indivíduos.  

O movimento se funda em uma perspectiva sócio-cultural. Segundo Gee (1999), esta 

perspectiva, no que diz respeito ao letramento, enfatiza a multiplicidade de práticas sociais 
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que constituem uma determinada cultura ou culturas, o que demanda o uso de diferentes 

linguagens, e então conceitua o letramento na versão plural, denominada letramentos.  

Assim, pensando as práticas sociais como modos culturais de utilização da linguagem 

escrita que são atravessadas por ideologias, relações sociais, discursos, etc., nesta pesquisa, 

nos apoiamos na concepção de letramento assumida por Dionísio (2006), estudiosa dos 

“Novos Estudos de Letramento”.  

A autora apresenta uma forma particular de entender as práticas sociais e afirma que é 

possível marcar a distinção entre os dois fenômenos: alfabetização e letramento. Para a autora, 

alfabetização está diretamente relacionada à aprendizagem do código escrito da língua 

materna enquanto que o letramento implica uma prática em que as pessoas usam os textos. E 

por fim, afirma que letramento não tem “necessariamente” a ver com a escola, mas para além 

dos muros da escola. A autora conduz a seguinte perspectiva de letramento: 

Conjunto flexível de práticas culturais definidas por instituições sociais, classes e 
interesses públicos em que jogam papel determinante as relações de poder e 
identidade construídas por práticas discursivas que posicionam os sujeitos por 
relações a forma de aceder, tratar e usar os textos e os arctefatos e tecnologias que 
veiculam. (DIONÍSIO, 2006, p. 26). 

Sob esta perspectiva, podemos pressupor formas de interação - relações que os grupos 

sociais mantêm com os outros, com o mundo que os cerca – que se constituem em virtude do 

uso da leitura e da escrita, de habilidades e atitudes necessárias para uma participação ativa 

em determinadas práticas sociais. 

Em síntese, Kleiman (1995, p. 18-19) conceitua letramento “como conjunto de 

práticas sociais que usam a escrita enquanto sistema simbólico em situações e contextos 

específicos”; Tfouni (1995, p. 9) “focaliza os processo sócio – históricos da aquisição da 

escrita”; Soares (2002, p. 44) que atualmente mantém o seu foco nas práticas sociais de leitura 

e escrita, mas afirma que esta não recai sobre as práticas, mas para além de tudo isso, o estado 

ou condição de quem exerce as práticas sociais de leitura e escrita, de quem participa de 

eventos em que a escrita é parte integrante da interação entre pessoas e do processo de 

interpretação dessa interação, e “estado ou condição pressupõe as relações que indivíduos ou 

grupos mantêm com os outros, com o mundo que os cerca” e Gee (1999, p. 22) “a idéia de 

leitura, escrita e sentido estão sempre situadas em práticas sociais específicas”.  

Neste sentido, a partir dos estudos realizados pelos autores já mencionados no 

parágrafo anterior, destacamos que todos ressaltam importância dos aspectos sociais, de 

interação da escrita e leitura, e da importância que este processo ocorra com sentido, ou seja, 
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que ocorram práticas contextualizadas socialmente, e podemos destacar, da exigência de 

práticas pedagógicas (quando se pensa na escola) que supere as habilidades meramente 

mecânicas.  

Assim, concluímos que os vários estudos destacam “letramento” como uma forma de 

os sujeitos interagirem entre si e na sociedade de forma crítica e reflexiva através da leitura e 

escrita em contextos sociais que determinam seus significados pessoais e sua aplicação 

cotidiana, não estática, nem neutra, mas sim, uma prática de base social que considera a 

função que os textos assumem na vida e na sociedade.  

3.2 PRÁTICAS E EVENTOS DE LETRAMENTO: FUNDAMENTOS PARA A ANÁLISE   

A escrita e a leitura estão intimamente ligadas à experiência de cada um dentro do 

mundo material e social. Ser um sujeito em letramento é ser capaz de descobrir-se pela leitura 

e pela escrita; entender quem somos e descobrir quem podemos ser. Segundo Soares (2002), 

Kleiman (1995) e Rojo (1998) o sujeito é constituído por aquilo que lê e escreve. 

Assim, partirmos do dizer das autoras mencionadas no parágrafo anterior, para 

esclarecemos que, nesta pesquisa, utilizaremos a expressão “sujeito em letramento” por 

acreditarmos que não há um sujeito pronto, acabado, mas um sujeito em processo de 

letramento em situações e contextos específicos de uso. 

Como mencionamos, assumimos a perspectiva de letramento de Dionísio, mencionada  

no 2.1, nos Novos Estudos de Letramento, com o intuito de compreender, perceber, através 

dos dizeres dos sujeitos, se estes participam de eventos de letramento no contexto em que 

estão inseridos. Para tanto, buscamos contextualizar nossa pesquisa no que se refere às 

definições de “práticas e eventos de letramento”.  

  O conceito de práticas de letramento, segundo Street (2003), tenta tratar tanto dos 

eventos quanto dos padrões que tenham a ver com letramento, tratando de associá-lo a algo 

mais amplo, de uma natureza cultural e social.  

Nesta perspectiva, as práticas de letramento não são unidades observáveis de 

comportamento, já que envolvem valores, atitudes, sentimentos e relações sociais, ou seja, são 

os sentimentos, os sentidos entre as pessoas, entre grupos e comunidades quando da ocasião 

de um evento de letramento, pois em um evento levamos conceitos, modelos sociais 

relacionados aquele momento e que lhe dão significado. 
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Seguindo esta linha de pensamento, Street (2003) afirma que os “eventos de 

letramento” permitem focalizar uma situação específica em que as coisas estejam 

acontecendo, e em que se possa vê-las – esse é o evento clássico de letramento, em que 

conseguimos observar um evento que envolva a leitura e a escrita, e do qual podemos 

começar a determinar características: aqui um evento de letramento acadêmico, ali outro bem 

diferente, pegar um ônibus, negociar o caminho, etc.    

A partir da compreensão de Street podemos observar que, eventos de letramento, em 

pequenas atividades e tarefas, representam episódios observáveis, os quais se formam e se 

constituem nas práticas de letramento. Eventos são atividades em que o letramento tem uma 

função, são momentos em que os textos fazem parte da natureza das interações dos grupos 

lingüísticos que os sujeitos pertencem e dos sentidos que atribuem a esses eventos, que 

nomeamos anteriormente como um conceito mais amplo na perspectiva de Street como 

“práticas de letramento”, ou seja, participar dos eventos de letramento é desempenhar papéis 

na relação e na interação com o outro. 

Neste movimento de relação e interação que envolve – eventos e práticas de 

letramento - nos encontramos com Bakhtin (2003) que explicita que viver é estar em diálogo 

– interrogar, escutar, responder, concordar etc. – É trocar sentidos com o outro, com o mundo 

e consigo mesmo. O autor pontua que a compreensão de ser humano está atravessada pelos 

conceitos de dialogia e alteridade.  

Em Bakhtin (2003), a alteridade é o movimento discursivo entre sujeitos que se 

mobilizam e se formam na/pela linguagem, ou seja, este conceito pressupõe a existência de 

outro e a dialogia é a relação entre o eu e o outro. Somos marcados pela alteridade porque 

somente através dela somos humanos, pois o outro me constitui enquanto sujeito. Contudo 

nesta troca não ocupamos o lugar do outro, uma vez que não há negação do eu, e sim a sua 

construção. Portanto, não há como falar de práticas e eventos de letramento sem compreender 

alteridade e o movimento dialógico base teórica dos estudos bakhtiniano. 

Como podemos perceber, confrontamo-nos a todo instante por meio de vozes, 

entoações, sistemas de crenças, formas diferentes e semelhantes de pensar, sentir, conhecer e 

agir que silenciam e falam, concordam e discordam e estão sempre axiologicamente ligadas.  

Assim, a constituição do sujeito enquanto ser social e em letramento se dá 

continuamente ao longo de um processo de vida. E como expomos acima, é através da 

interação que os sujeitos constroem a linguagem e, então, constituir-se como um ser em 

letramento reforça um ininterrupto processo de vir a ser.  
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3.3 “NÃO SOU OBRIGADA, É BOM, EU GOSTO”: DIZERES QUE EXPRESSAM A 

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE LETRAMENTO – A ANÁLISE.  

  
“A vida é melhor quando se 
tem oportunidade de dividir 

momentos com pessoas como vc, 
que faz  poucos minutos 

e deixa grandes saudades”. 
                                                                                                                              Camila 

            (Agenda: 2007)2 . 

Em muitos momentos de nossas vidas escrevemos para um amigo, um amor, para 

comemorar, para cumprir com as atividades burocráticas, estamos imersos no campo da 

escrita, ou seja, vivemos em uma sociedade grafocêntrica, em que se espera que o sujeito seja 

capaz de executar diferentes práticas sociais de leitura e escrita como, por exemplo, saber 

localizar uma informação, produzir textos escritos associados à linguagem oral.               

Para participar de “práticas e eventos de letramento”, além de o sujeito ler e escrever, 

é necessário que ele saiba os modos e os motivos pelos quais as pessoas se apropriam dos 

eventos para poderem entender, interpretar e representar a realidade, condições necessárias 

para ser um sujeito em letramento pertencente a uma comunidade lingüística.   

É neste contexto que se situa o dizer do sujeito, que passaremos a chamar de Camila, 

quando questionamos o porquê para ela cartas, trava-línguas e poesias não são atividades 

escolares.  

Camila freqüenta o ensino fundamental de oito anos, tem 13 anos e como 

mencionamos acima, escreve cartas, poemas, trava-línguas. Segundo ela, escreve para os 

amigos, para se divertir, expressar seus sentimentos, contar seus segredos nos momentos e 

locais mais variados, inclusive na escola, que é o local em que ela passa mais tempo em 

contato com os amigos, mas também gosta de escrever em casa, no seu quarto. Assim, quanto 

ao questionamento pontuado no início deste parágrafo, Camila nos diz, em entrevista o 

seguinte:      

Camila: Para mim escrever cartas é bom porque me faz pensar em várias coisas que 

já passou. Não sou obrigada a escrever, pois escrevo porque quero e porque gosto. 

                                                           
2 Anexo L 



 

 

43 

Escrever poemas e versos e o que mais gosto além de cartas. Quando escrevo 

poemas, falo de mim e de tudo o que já passou (Grifo nosso). 

A partir do seu dizer, Camila revela que vivencia práticas sociais de leitura e de escrita 

e que escreve textos significativos. Iniciemos nossa interlocução a partir da palavra expressa 

no dizer de Camila e que chama a atenção dos nossos olhos, a palavra obrigada, que nos leva  

a observar através do dizer de Camila que ela vivencia um dia-a-dia escolar em que está 

imersa em uma quantidade imensa de trabalhos, tarefas e atividades.  

Segundo Geraldi (2001, p. 18), sempre as aulas de língua tiveram tendência a se 

concentrar na gramática, estudada abstratamente, através de exemplos soltos, de frases pré – 

fabricadas sob medida para os fatos gramaticais a exemplificar ou a exercitar. Esta assertiva 

do autor pode ser encontrada também nos PCNs (1998, p. 78): “Esta é a concepção que ainda 

predomina em muitas escolas, ou seja, a de que a escrita refere-se àquilo que já está feito, o 

que está efetivamente escrito, registrado, grafado. Tem caráter pontual”. 

A partir dos estudos apresentados, por Geraldi e dos documentos oficiais, PCNs, 

podemos observar que este processo de escrever, no espaço escolar, sobre temáticas 

escolhidas, na maioria das vezes, pelo professor, como se a sua escolha correspondesse aos 

anseios dos alunos, tem  início já nas séries iniciais do ensino fundamental e continuidade ao 

longo da vida escolar. 

No entanto, quando Camila combina o adjetivo obrigada com o advérbio não, 

colocando-os na mesma proporção que a palavra bom, gosto, quero, nos deixa o 

questionamento: Camila compreende que há uma escrita escolar e outra, como  prática social? 

Pensemos, quando Camila utiliza a palavra bom, gosto, quero, não sou obrigada a 

escrever, esta põe a escrita como algo agradável e prazeroso de realizar e o faz quando sente 

vontade e não por dever ou obrigação. Percebemos, então, que ela responde às demandas 

sociais da leitura e da escrita e que desde cedo interage com as pessoas que são próximas e 

com o meio que a circunda, assim, Camila revela seu esforço em compreender o mundo em 

que vive. Podemos observar que a interação dela com o meio a leva à compreensão da sua 

participação em eventos de letramento em momentos distintos e entre atividades diversas, 

como mencionamos na sessão 3.2, ao assumirmos a definição de Street quando fala a respeito 

das práticas e eventos de letramento. 

 Nesta perspectiva, a partir do dizer de Camila, enfatizamos que os eventos de 

letramento podem fornecer instrumentos necessários para conhecermos e articularmos com 

proficiência a linguagem em nosso grupo lingüístico.  
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Segundo Gee (1999, p, 129), os sujeitos agem, pensam, valorizam e interagem de 

maneira conjunta, sincrônica da linguagem, com vários objetos, artefatos, “demonstrando 

quem são e o que estão fazendo diante dos outros e deles mesmos, em circunstâncias, tempos 

e lugares apropriados”. 

Assim, retomemos o dizer de Camila:  

Para mim escrever cartas é bom porque me faz pensar em várias coisas que já passou. 

Não sou obrigada a escrever, pois escrevo porque quero e porque gosto. Escrever 

poemas e versos e o que mais gosto além de cartas. Quando escrevo poemas, falo de 

mim e de tudo o que já passou (Grifo nosso). 

Seguindo os estudos de Gee, e analisando as palavras cartas, poemas, versos, 

presentes no dizer acima retomado, é possível inferir que Camila participa de práticas e 

eventos de letramento no contexto em que está inserido, ou seja, o texto se situa em contextos 

amplos (entende-se aqui como contexto amplo não só palavras, mas também tudo o que está 

relacionado explícita ou implicitamente com a situação comunicativa vivenciada pelos 

sujeitos) e geram eventos de letramento por terem uma motivação de uso. 

 Para Gee (1999, 2001), os contextos não representam apenas palavras e documentos, 

mas também as propostas, valores e pretensões de cursos de ação e interação nas esferas 

sociais; ou seja, se aproximam do conceito de esfera do Círculo de Bakhtin (2004) que pontua 

esfera como os diferentes usos da língua dentro do nosso contexto sócio- histórico, no qual as 

pessoas enunciam temas marcados pela forma diferenciada de fala e escrita, que refletem as 

condições específicas da sua esfera pelo tema, pela composição e pelo estilo, além de cada 

esfera compreender um nível específico de coerção em que as relações de poder se fazem 

presentes.  

Está coerção se faz presente no dizer de Camila, revelando a sua posição quanto ao 

que se escreve para a escola (as obrigações) e o que escreve para interagir com o meio que 

está inserida (cartas). Assim, ao enunciar que escreve cartas, poemas, versos, Camila indica 

saber utilizar uma variedade de linguagem dentro de determinados discursos, estes se situam 

em determinados contextos ou esfera sociais, inclusive o cotidiano escolar. Esses discursos 

podem ser denominados de linguagens sociais, pois guardam algumas particularidades como 

estilo, registro, padrões de vocabulário, sintaxe, conectores discursivos.  

 Além disso, quando Camila enuncia quando escrevo poemas falo de mim e de tudo 

que já passou nos permite inferir que Camila traz sua história de leitura, escrita e oralidade. 
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Nas esferas de comunicação humana a que pertence, ela vai trabalhando e desenvolvendo seu 

estilo para interagir com o meio e com o outro.  De acordo com Brait (2008, p. 94-95) “ o 

estilo tem a ver com gênero, o que implica coerções lingüísticas, enunciativas e discursivas, 

próprias da atividade em que se insere. [...] Outro aspecto constitutivo e inalienável é o fato de 

o enunciado dirigir-se a alguém, de estar voltado para o destinatário”. 

Nesta perspectiva, o estilo vai fazer parte de cada situação vivida pelos sujeitos, pois 

cada esfera vai exigir que utilizemos e adeqüemos nossa linguagem a nosso interlocutor, ou 

seja, a pessoa a quem  nos dirigimos. Cada sujeito compreenderá e interpretará a interlocução 

do outro conforme a sua constituição histórica, ou seja, a escolha do vocabulário, as formas 

sintáticas escolhidas no momento de interação, levam a algo que o sujeito já vivenciou antes, 

e como cada sujeito utiliza a língua, a sua experiência pessoal e acaba elaborando novidades, 

atualizações, conforme os estudos bakhtiniano comprovam.    

Para Bakhtin (2003), as dimensões temática, estilística e composicional são 

inseparáveis e principalmente, constroem uma relação entre o ouvinte, o leitor ou o 

interlocutor e o discurso do outro, está construção é amparada pela sua cultura, a qual ele 

utiliza muitas vezes de forma inconsciente, pois já faze parte da sua constituição como sujeito. 

Dessa forma, essas particularidades se dão devido ao fato de a linguagem estar 

conectada a atividades sociais específicas que delineiam identidades sociais e objetivos de 

uso. 

A partir destas postulações, para esta análise, assumiremos a definição de discurso de 

Gee, que difere de Bakhtin, por ser a que explica nossos dados, os quais relacionam-se com às 

práticas e eventos de letramento. 

Para Bakhtin, que utiliza o termo discurso na compreensão da estética da criação 

verbal, especificamente, nos estudos sobre a obra de Dostoiévski, “o discurso não reflete uma 

situação, ele é uma situação. Ele é um enunciado que torna possível considerar a 

“performance” da voz que o anuncia e o contexto social em que é anunciado” (BAKHTIN, 

2004, p. 225). Em sua tese de doutorado, Fischer (2007, p. 32) compreende que: “afirmar que 

um sujeito aprende uma nova linguagem social ou gênero no sentido de ser capaz de produzi-

los e não apenas consumi-los, significa que ele está sendo socializado no que Gee chama de 

Discursos, com “D” maiúsculo”. Para o autor, as linguagens sociais estão incluídas nos 

Discursos e passam a assumir relevância de sentido através dele. Isso devido ao fato de o 

discurso se integrar para além da linguagem. Segundo Gee (2005, p. 144): 
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Un Discurso es uma asociación socialmente aceptada de formas de utilizar el 
lenguage, otras exprsiones simbólicas y “artefactos”, de pensar, sentir, creer, valorar 
y actuar que puedan utilizarse para identificarse uno mismo como miembro de um 
grupo socialmente significativo o “red social”, o para indicar (que uno está 
desempenando) um “papel”socialmente significaivo.3 

Assim, os Discursos são ideológicos, por envolverem toda rede de valores e ponto de 

vista sobre a relação entre os indivíduos e estão relacionados diretamente com a distribuição 

de poder social e sua estrutura hierárquica. Nessa perspectiva, encontramos os que são 

denominados discursos dominantes, os de prestígio social. Neste sentido, considerando a 

característica social do discurso podemos classificá-los em Discursos primários e Discursos 

secundários, os quais se aproximam dos gêneros discursivos de Bakhtin. A classificação de 

Discursos de Gee também apresenta as mesmas características da planificação proposta por 

Bakhtin (2003), ou seja, os gêneros  primários que ocorrem em situações do cotidiano com a 

predominância da oralidade e os gêneros secundários (complexos) próprios das ações mais 

formais com predominância da escrita. 

Assim, quando Camila, em seu dizer, indica sua participação em eventos de 

letramentos e no mesmo dizer enuncia Para mim escrever cartas é bom porque me faz pensar  

percebemos que são eventos significativos, adquiridos no grupo em que esta inserida, ou seja, 

desde cedo na família ou nas comunidades locais, e se caracterizam por serem adquiridos na 

oralidade, na interação face-a-face, ou seja, na realidade imediata . São esses Discursos que 

constituem a primeira identidade social do sujeito abrindo possibilidades para a compreensão 

e interação com os Discursos secundários. 

Esta interação e compreensão dos Discursos secundários estão presentes no dizer de 

Camila quando enuncia Quando escrevo poemas, falo de mim mesma e de tudo o que já 

passou , ela pontua que expandiu o uso da linguagem, valores, crenças, atitudes instituídos 

pelos Discursos secundários e que envolvem instituições sociais como, escolas, igrejas, local 

de trabalho, bibliotecas etc., confirmando as postulações de Gee (1999), que os Discursos 

primários caracterizam a interação entre pessoas íntimas e os secundários por interações entre 

pessoas que não são íntimas entre si. Assim, o dizer de Camila, pontua as postulações de Gee, 

letramento é o domínio dos Discursos secundários.  

Assim, a contribuição deste capítulo, sobre letramento, para futuras pesquisas pode 

estar em perceber que a escrita demanda ações interdisciplinares mais amplas que direcione 

                                                           
3 Um Discurso integra modos de falar, ouvir, escrever, ler, agir, interagir, acreditar, valorizar, sentir e usar vários 
objetos, símbolos, imagens, ferramentas e tecnologias, com a finalidade de ativar identidades e atividades 
significativas, socialmente situadas. (Grifo nosso) 
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nosso olhar para as práticas sociais que ocorrem no espaço escolar. Ao fazê-lo estaremos 

dando voz aos sujeitos e poderemos perceber que a leitura e a escrita são partes importantes 

do universo criado pela linguagem.  

No capítulo a seguir, apresentaremos as escritas que perpassam o ambiente segundo os 

dizeres dos sujeitos.    
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4 AS ESCRITAS QUE PERMEIAM O AMBIENTE ESCOLAR 

 “Amigo...” 
Lembro-me das vezes 
Que juntos choramos 

Pela vitória alcançada  
Mas choramos de emoção  

Quantas vezes nós brigamos 
Mas a cada briga 

Ficamos cada vez mais unidos 
Fizemos planos para o futuro 

Como jamais alguém faria 
Tivemos tantas idéias e planos 

E de tanto lutar 
A vitória era mais uma vez alcançada  

Sozinho ainda lutando 
Lembro-me 

De suas palavras de carinho. 
Você pode ter dormido o sono eterno 

Mas vou tê-lo sempre em minha mente 
Esteja no céu ou onde estiveres 

Seja Feliz ...”. 

(Dalvana - Diário, 2007)4 

A linguagem tem caráter social, o processo pelo qual se dá a interação dos 

interlocutores é o texto (orais ou escritos). Como processo de trocas, o texto está ligado a uma 

situação material concreta e também a um contexto mais amplo que constitui o conjunto das 

condições de vida de uma determinada comunidade lingüística. Como as atividades sociais 

vivenciadas pelos grupos são diversas, conseqüentemente, a produção de linguagem também 

o será; daí termos uma variedade infinita de textos/ discursos que circulam nas diferentes 

comunidades de fala cada um deles respondendo às necessidades próprias das diferentes 

situações das interações sociais (BAKHTIN, 2004).   

É no processo das interações sociais que percebemos, que a escrita e a leitura nos 

ajudam a ver além das letras e a criar além das palavras. Quando escrevemos e falamos, 

escolhemos as palavras de acordo com o que queremos enunciar, e, ao fazê-lo, acrescentamos 

entonação e valoração ao que queremos dizer, ou seja, quando interagimos verbalmente com 

alguém, o discurso se organiza a partir dos conhecimentos que se acredita que o interlocutor 

tenha sobre o assunto, do que se supõe serem suas opiniões e convicções, simpatias e 

antipatias, grau de familiaridade, posição social e hierárquica que tenha em relação a ele. Isso 

                                                           
4 Anexo M 
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tudo poderá determinar as escolhas que serão feitas em relação aos gêneros no qual o discurso 

se realizará. 

A partir da reflexão acima, dialogaremos com os dizeres dos sujeitos e as 

contribuições do Círculo de Bakhtin (2004) e Dolz e Schneuwly (2004) no que diz respeito 

aos gêneros e esfera. Buscamos também Geraldi (1997) para discutirmos as condições de 

produções. Para esta interlocução, apresentamos Camila, Dalvana e Rita que freqüentam 

(2007) o Ensino Fundamental, todas têm 13 anos, gostam de escrever cartas, trava-línguas, 

poemas no espaço escolar nos momentos mais imprevisíveis: recreio, entre as atividades 

elaboradas pelos professores, etc..., e também em casa.  

Assim, quando questionadas “se houve algum momento em suas vidas que as levou a 

pensar que cartas, trava-línguas, poesias não são atividades escolares”, elas pontuaram, em 

entrevistas o seguinte: 

Camila: Bem, quando eu comecei no pré, com três anos de idade, daí eu tinha trocado 

de escola, mais minha mãe me tirou quando eu tinha quatro anos até nos seis anos. 

Daí quando comecei a vir na 5ª série pra frente, daí eu percebi que atividade escolar 

é questionário e poesia, escrevendo poesia, carta, trava-língua, isso é conhecimento 

que a gente mesmo escreve, que a gente mesmo consegue pensar e atividade escolar 

a gente, assim, fica meio com vergonha de escrever porque ta errado, mais eu acho 

que poesia é bom praticar, e eu gosto de escrever bastante poesia, principalmente 

sobre minha família, isso eu gosto bastante, e também na minha família quem mais 

gosta bastante sou eu, principalmente texto. Ah, poesia eu gosto! É isso! (Grifo nosso). 

 

Dalvana: Quando entrei na escola, porque na escola a gente tem que responder 

questionário, atividade que o professor proporciona. Em casa, tipo a gente aprende 

algum trava-língua é novidade, na escola não. No colégio a gente faz uma atividade 

e quando a gente faz um poeminha no caderno o professor já vai corrigir, já fala que 

não tem nada a ver com atividade escolar. É isso (Grifo nosso). 

 

Rita: Eu entrei na escola com três anos de idade, era bem pequena, fui acompanhar 

minhas amigas e daí, depois de um tempo minha mãe me tirou até atingir a idade né, e 

foi ali que eu comecei a ter contato com letras e tal. E no ginásio comecei a escrever 

poemas, foi aí que eu percebi que poema não é atividade escolar, quando comecei a 

escrevê-los. Poema a gente escreve, assim tipo, tem barulho fico meio pressionada 
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pra dá certo, em casa não, escreve quando ta mais confortável,  daí sai até as palavras 

melhor. E na escola não, parece que tem (...) mais pressionado por achar que ta 

errado, não ta certo (...) só isso (Grifo nosso). 

A partir dos dizeres de Camila, Dalvana e Rita, dos quais destacamos: “Daí quando 

comecei a vir da 5ª série pra frente....”; “Quando entrei na escola...” e “E no ginásio...”, 

percebemos de que lugar e de que posição elas enunciam:  do 2º ciclo do ensino fundamental 

(5ª a 8ª série do ensino de oito anos), alunos, que se referem a este momento como fator 

decisivo para diferenciarem cartas, trava-línguas e poemas das atividades escolares. Ao 

pontuarem a mudança de ciclo, das séries iniciais, do ensino fundamental de oito anos, para as 

séries finais, indicam que a escrita é usada fora da escola, ou seja, ela, a escrita, tem um uso 

social.   

Nesta perspectiva, o conceito de esfera de Bakhtin (2004) se inscreve indicando que 

cada enunciado é marcado pela forma diferenciada de fala e escrita, já que as esferas humanas 

se referem aos usos que fazemos da língua em cada situação social e movimento histórico 

humano. Essas esferas formam dois grandes grupos: as esferas do cotidiano (primários) e as 

esferas mais elaboradas (secundários), oficializadas pela sociedade.  

Segundo Bakhtin, não há como falar em (uso da) língua sem relacioná-la com os 

inúmeros campos da atividade humana, com as diversas esferas sociais.  Assim, cada esfera é 

um espaço de refração com suas especificidades coercivas. 

Assim, nessa perspectiva, quando Camila enuncia: ...eu percebi que atividade escolar 

é questionário e poesia, escrevendo poesia, carta, trava-língua, isso é conhecimento que a 

gente mesmo escreve, que a gente mesmo consegue pensar...”; Dalvana: “... na escola a gente 

tem que responder questionário, atividade que o professor proporciona. Em casa, tipo a 

gente aprende uma trava-língua é novidade, na escola não...”; e Rita: “E no ginásio comecei 

a escrever poemas, foi aí que eu percebi que poema não é atividade escolar, quando comecei 

a escrevê-los...” podemos pontuar que os sujeitos indicam que há uma escrita que ocorre na 

escola e outra não. Ao pontuarem esta distinção indicam  que os gêneros variam em função da 

sua diversidade de utilização, a qual, diante dos dizeres, denominamos de gêneros escolares e 

gêneros não escolares.  

Como todos os gêneros, os escolares, se fundam como forma de comunicação e 

cristalizam-se como formas de linguagens específicas. Assim, a escola sempre trabalhou com 

os gêneros textuais como forma de comunicação, cumprindo seu fundamental papel de 

ensinar a ler, escrever, a oralidade.  A particularidade desta situação reside em um fato 
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bastante complexo (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004): o gênero não é mais instrumento de 

comunicação somente, mas é, ao mesmo tempo, objeto de ensino-aprendizagem como 

pontuam os dizeres dos sujeitos ao enunciarem que atividade escolar são questionários e 

atividades que o professor proporciona. Segundo, Rojo (1999), trata – se de gêneros escolares 

e escolarizados. Como a autora mesmo conceitua, os gêneros escolares são os que comportam 

regras, combinados, explicações, exposições, instruções; e os escolarizados, diversos gêneros 

secundários transpostos para a sala de aula.   

Assim, nesse processo, o aluno vivencia situações fictícias nas quais o interlocutor é o 

professor, que retira os gêneros de sua realidade concreta, os transpõe para o universo escolar 

e transforma-os em objetos de estudo, aprendizagem.  

Em síntese, o gênero torna-se uma forma específica de comunicação entre aluno e 

professor, porém não fazem parte de uma situação autêntica de comunicação. Os gêneros 

escolares são trabalhados seqüencialmente e servem de ponto de partida para a elaboração de 

planos de curso, manuais didáticos, e em especial para a produção da redação. São produtos 

culturais da escola, que os utiliza para desenvolver e avaliar a capacidade escrita dos alunos5. 

Isso significa, do ponto de vista do desenvolvimento, que os gêneros devem ordenar-se 

segundo a seqüência que vai daquelas que descrevem as realidades mais simples (descrição de 

objetos ou eventos simples) como, por exemplo, a carta que se escreve no contexto escolar, 

apresenta destinatários fictícios, ou então, nem sequer é enviada a um destinatário real; 

àquelas ligadas as mais complexas, mais particularmente, ao pensamento, como, por exemplo, 

uma reportagem em sala de aula, provavelmente não será publicada em um jornal da cidade 

ou em qualquer outro lugar, ou seja, são apenas exercícios de escrita e leitura, 

(SCHNEUWLY e DOLZ, 2004).  

 Assim, na prática em sala, os gêneros não são referenciados às respectivas práticas 

sociais, que correspondem a situações reais de uso. Nas práticas em sala de aula as situações 

comunicativas  são vistas como objeto de ensino aprendido pela prática da linguagem escolar. 

Assim, segundo Schneuwly e Dolz (2004), o gênero escolar é construído pela própria 

escola quando são utilizados como mediadores entre professor/ aluno e conteúdo. Escrever no 

quadro, mostrar objetos, perguntar sobre o conteúdo, reformular ou esclarecer, atividades e 

questionários diversos seriam instrumentos tipicamente escolares utilizados para o 

aprendizado do gênero, conforme pontuado nos dizeres dos sujeitos dessa pesquisa. 

                                                           
5 Alexandra Vanti em um artigo publicado nos cadernos FAPA – N. especial VI Fórum FAPA – www. 
Fapa.com.br/cadernosfapa 2 , com o título Gêneros Textuais Escolares: considerações para uma revisão didática, 
também tece reflexões semelhantes a nossa a respeito dos gêneros escolares.  
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Dessa forma, entendidos como objetos de ensino, em que os sujeitos são levados a 

narrar, relatar, argumentar, expor, descrever entre outras, podemos perceber nos excertos dos 

dizeres de Camila “... e atividade escolar a gente, assim, fica meio com vergonha de escrever 

porque ta errado,...” ;  Dalvana  “No colégio a gente faz uma atividade e quando a gente faz 

um poeminha no caderno o professor já vai corrigir, já fala que não tem nada haver com 

atividade escolar...”, e Rita: “... Poema a gente escreve, assim tipo, tem barulho fico meio 

pressionada pra dá certo, ... E na escola não, parece que tem (...) mais pressionado por 

achar que ta errado, não ta certo (...)”  a preocupação em acertarem os exercícios de leitura/ 

escrita instituídos pela escola, que nada mais são que gêneros escolares e escolarizados 

(ROJO, 1999). 

Na situação escolar, o aluno é obrigado a escrever dentro de padrões previamente 

estabelecidos, pois o seu texto será julgado, avaliado. O professor é o único destinatário do 

texto, e consciente disso, o aluno preocupa-se em escrever segundo as formas cristalizadas na 

escola e orientadas pelo professor. Fica implícito que ele aprende a escrever para atender aos 

interesses da autoridade, do superior, do culto, da instituição, e deixa de ser o verdadeiro 

sujeito do seu discurso. Segundo Geraldi (2001, p.128) 

[...] temos em mente precisamente o exercício simulado da produção de texto, de 
discursos, de conversações: a redação. Isso porque na escola não produzem textos 
em que um sujeito diz sua palavra, mas simula-se o uso da modalidade escrita, para 
que o aluno se exercite no uso da escrita, preparando-se para de fato usá-la no 
futuro. É a velha história da preparação para vida, encarando-se o hoje como não-
vida. É exercício.   

O que Geraldi pontua são as situações de produção, em especial, aquela em que o 

texto é utilizado como pretexto para verificar o quanto os sujeitos avançaram na escrita. 

Quando isto ocorre, os sujeitos não conseguem se situar e ter o que dizer, uma razão para 

dizer, ter para quem dizer e escolher estratégias para realizá-lo, pois o quê e o como do que se 

diz supõe sempre o “outro” em sua fundamental diversidade e responsividade, e nesse tipo de 

intervenção o “outro” não existe, não há como articular um ponto de vista sobre o mundo e 

nem se inserir nele, pois o resultado final, se podemos assim afirmar, o seu    interlocutor, é o 

professor-avaliador e a sua nota e os sujeitos a partir dos seus dizeres, pontuam esse 

movimento. 

Nesse processo, ao enunciarem: “... escrevendo poesia, carta, trava-língua, isso é 

conhecimento que a gente mesmo escreve, que a gente mesmo consegue pensar...”; “Em 
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casa, tipo a gente aprende uma trava-língua é novidade, na escola não...”; os sujeitos fazem 

referência às situações  concretas de comunicação, aos gêneros não escolares. 

Esses são textos autênticos6, que circulam fora da escola, produzidos em contextos 

sociais reais, ou seja, são as práticas sociais nas quais ocorrem as manifestações do individual 

e do social na linguagem.   

A relação linguagem/ gênero é pensada a partir da “noção de língua” como fato social 

cuja existência se funda na necessidade de comunicação, ou seja, toda palavra como produto 

da interação locutor – ouvinte, escritor-leitor.  

Essas interações entre os sujeitos estabelecem relações entre gênero e enunciado, entre 

enunciado e situação social. Parafraseando Bakhtin (2004), o enunciado na interação verbal é 

a unidade real de comunicação, que estrutura uma ligação inseparável entre formação e 

situação de produção, compreendidos como a situação de produção mais imediata quanto o 

contexto mais amplo, bem como os interlocutores. 

Assim, a partir da discussão acima, que se constitui a partir dos dizeres dos sujeitos, 

podemos pontuar que a escola é interlocutora, até certo ponto, do movimento da escrita dentro 

ou fora dela, pois os sujeitos distinguem que há uma escrita na escola e fora da escola e se 

situam no espaço em que estão inseridos. Quando em seus dizerem pontuam que escrevem 

cartas, poemas e trava-línguas, indicam que são textos  produzidos nas situações corriqueiras 

de comunicação com predomínio da oralidade e que são na maioria das vezes textos de foro 

íntimos que envolvem amigos, familiares etc., os quais se situam nos domínios discursivos. 

Segundo Marcuschi (2008, p.155):  

Domínio discursivo constitui muito mais uma “esfera da atividade humana” no 
sentido bakhtiniano do termo do que um princípio de classificação de textos e indica 
instâncias discursivas (por exemplo: discurso jurídico, discurso jornalístico, 
discurso religioso,etc.). Não abrange um gênero em particular, mas dá origem a 
vários deles, já que os gêneros são institucionalmente marcados. Constituem 
práticas discursivas nas quais podemos identificar um conjunto de gêneros textuais 
que às vezes lhe são próprios ou específicos como rotinas comunicativas 
institucionalizadas e instauradoras de relação de poder. 

E ainda, de acordo com o autor (2008), os domínios discursivos produzem modelos 

comunicativas que passam de geração em geração com objetivos e características claras que 

estabelecem ações, reflexões e avaliações sociais. Então, quando os sujeitos enunciam que 

                                                           
6 Entendemos, nesta pesquisa, como textos que são produzidos pelos sujeitos em uma situação de comunicação 
real, aquelas são significativas para os interlocutores, pois há para quem dizer, o que  dizer e uma razão para 
dizer. 
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escrevem cartas, trava-línguas, poemas estão, também, pontuando que trazem consigo toda a 

referência cultural, ideológica e preconcepções do meio em que estão inseridos.   

Portanto, em quaisquer circunstâncias vividas pelos sujeitos, desde as mais simples, 

mais cotidianas até as mais complexas, o uso da linguagem/gênero visa sempre à interlocução, 

ao preenchimento de uma necessidade comunicativa, pois os sujeitos trazem consigo 

habilidades lingüísticas nas quais a aprendizagem de um texto escrito se dá no momento em 

que a escrita é compreendida como forma de interação, como atividade humana, envolvendo 

um eu e um tu. A organização textual, a estrutura do texto só tem sentido, quando concebidos 

na interação. É nesse movimento que a escrita se constitui, na produção de sentidos entre 

interlocutores.  
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5 A ESCRITA DE SI: FUNDAMENTOS PARA ANALISE 

“A carta 
Escrevo-te 

e estas mal traçadas linhas 
Meu amor! 

Porque veio a saudade 
Visitar meu coração 

Espero que desculpes 
Os meus erros por favor 

Nas frases desta carta 
Que é uma prova de afeição...”. 

(Roberto e Erasmo Carlos). 

 

A “escrita de si” ou “auto-referencial” passou por um longo processo iniciado no 

século das luzes, e ainda em curso, estabelece – ou antes, reconhece – a autonomia do sujeito: 

todos os homens, seres dotados de razão, são iguais entre si e possuem liberdade de escolha. 

Estabelece - se então, uma realidade na qual a tradição não demarca as identidades e os papéis 

sociais. 

Segundo Gomes (2004, p. 7- 24)  

“O Homem moderno que não mais ocupa um lugar pré-estabelecido, e cuja identidade 

não mais se submete a uma lógica coletiva, é, a princípio, “ninguém”. Ele é sujeito/indivíduo 

ao mesmo tempo distinto e constitutivo do todo social, e, como tal, deve construir para si uma 

identidade singular”.  

A autonomia do sujeito dá à vida individual uma importância até então desconhecida. 

E é assim que, a partir do século XVIII, os homens começam a produzir “histórias” de si 

mesmos, isto é, textos que expressam suas identidades e seu cotidiano (LEVILLAN, 1996).   

A “escrita de si” é compreendida como todo tipo de registro individual: diários, 

arquivos pessoais, correspondência, autobiografia. Na medida em que a sociedade moderna 

reconheceu o valor de todo indivíduo e difundiu a escrita e a leitura, a escrita de si passa a 

registrar e a significar vidas, não apenas de “grandes homens” (os homens públicos), mas dos 

homens e mulheres “comuns”. Em uma realidade em que a vida individual tem autonomia em 

relação ao outro, a escrita de si é uma forma de construção de identidade e memória, que 

permite a todos deixarem seus “testemunhos” de quem foram e como viveram. 
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O indivíduo moderno, ao ser reconhecido como ser absolutamente singular e também 

social, tem uma identidade fragmentada, descontínua. Sua trajetória, igualmente descontínua, 

se altera ao longo do tempo, que oferece múltiplas possibilidades presentes e futuras, 

colocando-o em permanente tarefa de escolher. 

Assim, o desafio que se coloca ao sujeito não é apenas construir uma identidade para 

si, mas uma identidade contínua e coesa: o desejo do domínio do “eu” e do tempo, que 

precisam ser significados pelo indivíduo. O texto – o discurso produzido pelo sujeito - 

constrói um autor-personagem, ao mesmo tempo em que é construído por ele, servindo de 

suporte para o reordenamento e a reconstrução coerentes das identidades e trajetórias 

fragmentadas do indivíduo. 

A escrita de si permite a construção de um “eu” através do discurso, ela é totalmente 

subjetiva.  Através dela, os indivíduos elaboram sua versão da vida, dos acontecimentos de 

sua época e, enfim, de si próprios.  A verdade, numa concepção própria às sociedades 

individualistas, passa a ter um forte vínculo com as idéias e sentimentos de foro íntimo. A 

“verdade” que se expressa na escrita de si não é aquela objetiva, mas tem um sentido plural, a 

partir do momento em que as possibilidades de construção de identidades e memórias são 

múltiplas. Ela aparece, então, na escrita de si, como sinceridade, isto é, o sujeito elabora uma 

versão própria – sincera, mas não unívoca – da verdade: da sua “verdade”.  

A sociedade da subjetividade é também aquela que promove a idéia de intimidade ou 

expressão de sentimentos, como os de amizade e do amor (VICENT-BUFFAULT, 1996). 

Esses sentimentos têm de ser educados e codificados. Portanto, a escrita de si é um importante 

instrumento dessa educação – codificação, isto é, o “eu” que se expressa dentro de certos 

limites e códigos em relação a si e aos outros.  

5.1  “A GENTE FALA DA GENTE”-  A ANÁLISE  

“Meu amor.... 
A maioria de meus poemas dedico a ti 

Pois desde que comecei a te amar 
Não consegui respirar 

Sem te ver 
Sem te amar 

Já não consigo viver sem te falar 
Que um dia te amei 

Se te faço chorar 
Me desculpe 
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Pois agora já é um vício 
Meus poemas me conformam 

Já te amei 
Não poderei jamais 

Te esquecer... 
Por isso já me basta 

A amizade que sinto por você. 

(Rita - Diário, 2007)7. 

Atos significativos de escrita perpassam o ambiente escolar quando absortos, em 

momentos únicos, na escola ou fora dela, alunos encontram razões para o ato da escrita. Essas 

razões podem ser diferentes em cada situação. Assim, como lemos para nos informar, para 

nos distrair, para refletir, para entender melhor os acontecimentos especiais de nossas vidas, 

escrevemos pela necessidade de nos comunicarmos com pessoas íntimas ou não, por 

obrigação de relatar acontecimentos, experiências em que estamos envolvidos, para organizar 

nossas idéias e percebê-las com mais clareza, ou ainda pelo puro prazer de fazer versos, 

inventar uma história, de falar consigo mesmo. 

A leitura é a compreensão dos outros, a escrita é a compreensão do próprio sujeito. Ao 

escrevermos nos mantemos em constante interlocução com os outros e neste momento nos 

posicionamos e nos constituímos como sujeito no meio em que estamos inseridos.  

Para Marques (2003, p. 26):   

Importa o fato de que, ao escrever, estou sob a mira de muitas leituras.  Acho-me 
numa interlocução de muitas vozes que agitam, conduzem, animam, perturbam. É 
isso que faz meu escrever uma interlocução de muitas vozes, uma amplificação de 
perspectivas, abertura de novos horizontes, construção de novos saberes. 

Como podemos observar, a escrita faz parte do nosso cotidiano se manifestando nas 

mais diversas circunstâncias se tornando significativa em nossas vidas. Sem a escrita e a 

leitura, muitos dados de nossa própria vida nos escapam, como também, reflexões e histórias 

importantes da humanidade. A escrita entendida como prática social, como processo de 

escritura, faz com que o outro desempenhe um papel importante na constituição do sujeito: 

“Só me torno consciente de mim mesmo, revelando-me para o outro, através do outro e com a 

ajuda do outro” (BAKHTIN, 2004, p. 51). 

É nesse contexto que surgem os dizeres de Dalvana, Rita e Amanda:,  

                                                           
7Anexo N 
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Dalvana: Ah! Quando a gente está escrevendo a gente fala da gente, bem diferente 

da escola. A gente, quando escreve esta contando sobre o nosso gosto, tudo o que 

tem na escola a gente tem que escrever o que o professor pede. Eu gosto de escrever 

isso e acho que isso não é atividade escolar, pois na escola temos que escrever 

exercícios, questionários tudo que o professor ou professora pede. Escrevo poemas, 

segredos, trava-línguas, histórias de minha vida e outras coisas porque no que eu 

estou escrevendo posso dar minha a minha sugestão, posso desenhar, posso rabiscar, 

inventar muitas coisas com as letras no meu diário, já na escola temos que conservar 

o caderno, tudo o que a gente escreve para ganharmos uma boa nota, e se o professor 

achar que o caderno esta bom. No diário, não! No meu diário posso fazer o que eu 

quero sem preocupação (Grifo nosso). 

 

Rita: Para mim escrever cartas não é atividade escolar, pois é escrito para amigas. E 

na escola não há uma tarefa de escrever uma carta e mandar para uma amiga, pois 

deve ser secreto o que esta escrito. Para mim escrever poesias não é atividade escolar, 

pois eu escrevo poesias para me distrair. E não gosto de escrever poesias na escola. 

Não é atividade escolar, pois na escola nós não deixamos uma música tocando para 

copiar. Eu gosto de reescrever músicas, pois é bom e passa o tempo, além de ser muito 

legal (Grifo nosso). 

    

Amanda: Porque a gente sabe uns dos outros. Sabe do que os outros colegas gostam 

de fazer e sabe dos seus segredos e aprende outras coisas dos colegas (Grifo nosso). 

Em seus dizeres os sujeitos estão envolvidos com a escrita, mas não a escrita padrão, a 

qual a escola está incumbida de ensinar, mas outra forma de escrita, conhecida como a escrita 

de si ou auto- referencial.  

Nossa primeira inserção na escrita de si parte de Foucault (1992). Para a escrita de si 

ou escrita auto – referencial, Foucault (1992), em seus estudos afirma que os auto-relatos 

assumiram vários significados em dois contextos que influenciaram os costumes e modos de 

vida ocidentais. O autor (1992) define a escrita de si como registro de movimentos interiores, 

pensamentos, desejos e ações daquele que escreve. 

Foucault analisou três formas de auto-relatos encontrados em documentos da literatura 

cristã e em registros da Antiguidade grega, observando as funções exercidas por essas formas 

de relatos para seus autores.  Ao analisar correspondências, conforme praticada na Grécia dois 
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séculos antes, observou a mesma função ao examinar as cartas de Sêneca a Lucílio. O autor 

observou que as correspondências indicavam a impressão de proximidade física e que 

produziam, de certa maneira, a sensação de um contato “face-a-face” (FOUCAULT, 1992, p. 

150). 

Segundo Foucault (1992, p. 132) a escrita de si, para os filósofos gregos, eram 

atividades que contribuíam para o “adestramento”, uma prática essencial da arte de viver. A 

partir da arte de viver surge outra forma de escrita de si: os hypomnemata. 

De acordo com Foucault (1992, p. 134-135) os hypomnemata “podiam ser livros de 

contabilidade, registros notariais, cadernos pessoais que serviam de agenda”. Nesta forma de 

escrita de si os autores anotavam suas lembranças e reflexões suas e dos outros que 

funcionavam como registro da memória do que foi lido, ouvido ou pensado. 

Segundo Foucault (1992, p. 137-138): 

Há que re-situar os hypomnetas no contexto de uma tensão sensível naquela época: 
no interiror de uma cultura muito fortemente marcada pela tradicionalidade, pelo 
valor reconhecido ao já dito, pela recorrência do discurso, pela prática “citacional” 
com a chancela da Antiguidade e da autoridade, desenvolvia-se uma ética muito 
explicitamente orientada pelo cuidado de si para objetivos definidos como: [...] tirar 
proveito e desfrutar de si próprio”. 

De acordo com os estudos de Foucault, quanto mais às pessoas tinham acesso ao 

conhecimento mais “excesso de informações” era provocado pela leitura. Esse excesso gerava 

preocupação com o futuro, problemas que as pessoas tentavam resolver através da escrita dos 

hypomnemata em que cada indivíduo realizava sua seleção do que havia lido, visto ou 

escutado.  Escrever diários, poemas, cartas recheando- os de registros íntimos e de relatos 

sobre sensações, sentimentos, visões de mundo, faz com que a escrita de si ao longo dos 

tempos reflita as mudanças sociais e tecnológicas que foram ocorrendo na sociedade.  

Sob este viés, Dalvana enuncia:  Ah! Quando a gente está escrevendo a gente fala da 

gente,... A gente, quando escreve esta contando sobre o nosso gosto, tudo o que tem... 

Escrevo poemas, segredos, trava-línguas, histórias de minha vida e outras coisas porque no 

que eu estou escrevendo posso dar minha a minha sugestão, posso desenhar, posso 

rabiscar, inventar muitas coisas com as letras no meu diário,... No meu diário posso fazer o 

que eu quero sem preocupação. e Rita: ... pois eu escrevo poesias para me distrair.  Ambas 

pontuam que o ato de escritura, a escrita de si, mais do que nunca faz parte da vida do homem 

pós-moderno, que é metralhado todos os dias com um número muito grande de  informações, 

e sua utilização promove a idéia de intimidade entre as pessoas,  momento em que expressam 
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seus sentimentos, como amor e amizade em relação ao grupo em que estão inseridas ou 

simplesmente registram fatos importantes de suas vidas que se tornam uma forma de 

construção de identidade e memória.  

Seguindo esta linha de pensamento encontramos na área de História profundas 

reflexões sobre a escrita de si, em que a construção da identidade e da memória permite a 

todos deixarem  registros de quem foram e como viveram estabelecendo relação de intimidade 

entre as pessoas em que se faz presente sentimentos de amizade, amor. Para esta pesquisa 

assumimos a compreensão de Gomes (2004), por investigarmos a escrita de adolescentes, que 

considera a escrita de si todo tipo de registro individual, como: diários, cartas, poemas, trava-

línguas, autobiografias.  

Ao analisar esta forma de escrita temos que refletir o destino desses textos conforme 

planejado pelos autores no instante da escrita. Geralmente são textos produzidos para o 

consumo do próprio autor, para o consumo de pessoas íntimas ou não, ou ainda, para 

consumo público.  

 Diante desta especificidade concluímos que a escrita de si apresenta características 

próprias, tais como as relações do texto com seu “autor”, seus objetivos e perspectivas na 

construção voluntária e involuntária do “eu”. 

Nesta construção, as características da escrita de si, a relação do eu com o outro esta 

constantemente presente, esteja este outro presente fisicamente ou não, ou ainda ser, este 

outro, o seu próprio eu, ou seja, na escrita de si estabelece-se uma relação dialógica, de acordo 

com a concepção bakhtiniana. 

  Segundo Fiorin  (2006,p.19)  

[...] todos os enunciados no processo de comunicação, independentemente de sua 
dimensão, são dialógicos. Neles existe, uma dialogizacào interna da palavra, que é 
perpassada sempre pela palavra do outro, é sempre e inevitavelmente também a 
palavra do outro. Isso quer dizer que o enunciador, para constituir um discurso, leva 
em conta o discurso de outrem, que está presente no seu. Por isso, todo discurso é 
inevitavelmente ocupado, atravessado, pelo discurso alheio. O dialogismo são as 
relações de sentido que se estabelecem entre dois enunciados.  

Compreender a escrita de si, dentro de um movimento dialógico, é compreender que 

reside nessa forma de escrita regras estabelecidas pelo grupo que a utiliza. Quando Rita 

enuncia: ... pois é escrito para amigas... pois deve ser secreto o que esta escrito... e Amanda: 

... a gente sabe uns dos outros. Sabe do que os outros colegas gostam de fazer e sabe dos 

seus segredos.... A partir dos dizeres dos sujeitos, em especial, quando enunciam que o que 

escrevem devem ser secreto, pois é escrito para amigas, a escrita de si torna-se um importante 
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instrumento de educação – codificação dos sentimentos, ou seja, nessa escrita que acontece 

paralelamente ao que a escola propõe, as pessoas têm que se expressarem dentro de certos 

limites e códigos em relação a si e aos outros. 

Assim, a escrita de si nos leva a Bakhtin (2004), que entende que viver é naturalmente 

estar em diálogo- interrogar, escutar, responder, concordar- é trocar sentido com o outro, com 

o mundo e consigo próprio e que só através do outro que nos tornarmos seres humanos, pois o 

outro me constitui enquanto sujeito. A relação entre o eu e outro acontece de uma forma 

dialógica, em que confrontamo-nos, a todo instante, por meio de vozes, entoações, sistemas e 

crenças, formas diferentes e semelhantes de pensar, sentir, conhecer e agir que silenciam e 

falam, concordam e discordam e estão axiologicamente ligadas.   

Dessa forma, é na inter-relação de linguagens, nas práticas sociais, na escrita de si, que 

faz parte de esfera do cotidiano e apresenta-se a nós como um gênero torna-se uma unidade de 

estruturação, de organização e de composição que facilita o ato de escrever, por isso quanto 

mais os sujeitos ampliam seu contato com os gêneros do discurso (orais e escritos) e se 

apropriam deles, melhor conseguem mover-se no espaço social utilizando a linguagem com 

desenvoltura e autonomia.     

Portanto, a escrita, como objeto de investigação, só tem razão se compreendida como 

processo em que os gêneros são peças importantes no ato de interlocução e que cada situação 

de produção (oral/escrita) é diferente pedindo uma forma especial de tratamento entre 

sujeitos. Fechamos assim o tripé que constitui nossa pesquisa e partimos para algumas 

reflexões, certos que talvez em outro momento delineássemos outros caminhos para seguir, 

outros olhares seriam ensaiados. 
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6 ALGUMAS REFLEXÕES  

“Da superfície muda das coisas deve partir de um sinal, um chamado, 
um piscar: uma coisa se destaca das outras com a intenção 

de significar alguma coisa...o quê?”. 

(Ítalo Calvino). 

Iniciar nossas reflexões com a epígrafe de Calvino nos leva ao questionamento: o que 

de início buscamos significar? A escrita, mas para esta compreensão era necessário ir além: 

significar a escrita, mas não qualquer escrita, mas sim, aquela que estava ocorrendo no espaço 

escolar sem que ninguém percebesse até este momento em que escrevo este artigo.    

Nosso objetivo estava em compreender, à luz da Teoria da Enunciação e numa 

perspectiva de letramento, quais os sentidos de escrever textos sem serem propostos pelo 

professor no espaço escolar, já que tínhamos como pressuposto que para o sujeito, escrever, 

independente do local ou momento, era algo “chato”. Nesse sentido, a primeira compreensão 

a se buscar era da escrita e a encontramos nas palavras de Marques que a define como 

interlocução e na concepção de Bakhtine e seu círculo que concebe a linguagem como 

interlocução. 

Com base nessa concepção e com os registros de 27 alunos do ensino fundamental em 

mãos seguimos nosso caminho, traçamos o nosso aporte teórico buscando em Bakhtin e seu 

Círculo a compreensão de linguagem, esfera e gêneros discursivos, mas não bastava, 

precisávamos de uma abordagem teórica heterogênea para analisar os sentidos dos dizeres dos 

sujeitos sobre o que escrevem, precisávamos de outros autores.          

Para tanto, Soares (2002), Kleiman (1995), Tfouni (1995) e os autores que 

compartilham as idéias dos “Novos Estudos de Letramento” contribuíram para compreensão 

desse fenômeno, como também para compreensão de práticas e eventos de letramento 

retratados nas falas dos sujeitos. Schneuwly e Dolz (2004) e Rojo (1999) no que diz respeito 

aos gêneros escolarizados e gêneros escolares; Geraldi (1997, 2001) ao que se refere às 

condições de produção das escritas dos sujeitos pesquisados; Gomes (2004) com seus estudos 

sobre a escrita de si, e também, outros pesquisadores que têm suas pesquisas voltadas para a 

inserção dos sujeitos nas práticas sociais de escrita e leitura e da sua importância na formação 

de sujeitos escritores e leitores: Macedo (2009), Goulart (2009), Albuquerque et al (2009), 

Santos (2005), Lyra (2008) e Pering (2007).  
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Delineado o caminho, começamos a nos surpreender com as vozes que surgiam nos 

dizeres dos alunos, não estávamos sozinhos, já vínhamos dialogando com vários autores e 

com os escritos dos sujeitos, nos encontrávamos em uma roda de conversa, em que a escrita 

era o tema da nossa interlocução. Para continuarmos a fazer parte desse movimento nos 

apoiamos nos estudos de linguagem a concepção de Bakhtin, pois esta respondia a 

necessidade de se compreender a escrita em outra dimensão: como interação e diálogo, em 

que o sujeito ouve, vê, experiencia. 

Assim apoiando-nos teoricamente no que preconiza Bakhtin e membros do seu 

Círculo consideramos que a linguagem é interação, pois é nela que a noção de sujeito social, , 

dialoga com os gêneros discursivos, que são pensados e refletidos em cada esfera da atividade 

de comunicação humana.  

Com essa compreensão, percebemos na investigação que realizamos um sujeito se 

constituindo na linguagem, assumindo o seu papel de interlocutor com a escrita. Nosso 

primeiro passo foi contemplar os vários estudos realizados acerca do fenômeno letramento e 

nos posicionarmos em relação a eles. Assim, fomos ao encontro da concepção sobre os 

“Novos Estudos de Letramento”, por ter entendimento necessário para responder os 

questionamentos a respeito da escrita que surgia a nossa frente. 

Nesta perspectiva, encontramos, nos dizeres (orais e escritos) dos estudantes 

investigados, a participação deles nas práticas sociais de escrita, e o que nos surpreendeu foi a 

tomada de posição e a consciência dessa participação. Quando os sujeitos expõem que cartas, 

trava-línguas e poesias não são atividades escolares, pois não são obrigados a escrever, o 

fazem porque querem, porque gostam, indicam que a interação entre eles e o meio os leva à 

compreensão da linguagem (de muitos de seus aspectos) e de eventos de letramento de que 

participaram. Ao fazê-lo, indicam que conhecem as variedades lingüísticas de seu grupo 

social e transitam nos “Discursos” que se situam em situações significativas de interação, que 

correspondem a uma necessidade, um desejo imediato de comunicação, ou seja, não ocorrem 

de forma aleatória, são decorrentes das condições em que os discursos são produzidos. 

É neste sentido, a partir da vivência e da consciência da participação em práticas 

sociais de escrita, que percebemos também, a distinção que os sujeitos fazem em relação aos 

gêneros do discurso, indicam em seus dizeres que diferenciam os gêneros escolares dos não 

escolares, marcando o lugar do qual estão enunciando, a escola.  

A partir dessa distinção, os sujeitos revelam que a passagem das séries iniciais do 

ensino fundamental para as séries finais foi o marco para perceberem essa diferença, pois ao 

utilizarem a escrita como prática social, nesse espaço, interagem expressando seus 
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sentimentos, desejos, vontades na relação com o outro, essencial para sua constituição como 

sujeito. Surge à escrita como prática social, a escrita de si, dentro do espaço escolar, a qual  

atende uma necessidade imediata e pessoal tornando essa escrita significativa, pois envolve 

um eu e um tu em uma situação de interação. 

Construímos, a partir da análise das entrevistas dos sujeitos, um tripé formado pelas 

práticas sociais de escrita, gêneros do discurso e a escrita de si. Três pontos distintos, mas que 

ao mesmo tempo se unem indicando que a escrita se situa nos domínios discursivos, que 

constituem muito mais uma “esfera da atividade humana” no sentido bakhtiniano do termo do 

que um princípio de classificação de textos que indica instâncias discursivas (por exemplo: 

discurso público, jurídico, religioso) (MARCUSCHI, 2008).   

Segundo Marcuschi (2008), os domínios discursivos produzem modelos 

comunicativos que passam de geração a geração com objetivos e características claras que 

estabelecem ações, reflexões e avaliações sociais.   

Concluímos que a escrita realizada no espaço escolar, sem que alguém proponha, se 

constitui porque atende a uma necessidade social, conforme nos apresentou os dados, nos 

quais os sujeitos apresentam em sua discursividade a sua subjetividade, pois escrevem na 

perspectiva do real, para alguém, atendendo a uma necessidade social imediata e não uma 

atividade escolar, fazendo uso dos gêneros que melhor atende suas expectativas no momento 

de comunicação/interação.   

Assim, aproximar a prática social de escrita que ocorre no espaço escolar sem torná-la 

escolarizada, objeto de ensino aprendizagem, parece requerer uma escola mais próxima da 

comunidade, com um olhar diferenciado para a escrita cotidiana, pois mesmo com todos os 

pontos apresentados pelos sujeitos nesta pesquisa, a escola é de fundamental importância para 

que os sujeitos se constituam e percebam que a escrita pode superar os muros da escola e 

delinear caminhos para que estes os percorram tendo voz e fazendo-se ouvir. 

Segundo os PCNS (1998, p. 43)    

A educação escolar deve constituir-se em uma ajuda intencional, sistemática, 
planejada e continuada para crianças, adolescentes e jovens durante um período 
contínuo e extensivo de tempo, diferindo de processos educativos que ocorrem em 
instâncias, como na família, no trabalho, na mídia, no lazer e demais espaços na 
construção de conhecimentos e convívio social. 

Neste sentido, é necessário que os textos produzidos na escola tenham uma finalidade, 

ou seja, que os textos escritos se destinem a leitores reais, pois tal condição implica na 
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qualidade do que será escrito, uma vez que as opções que tomamos ao escrever um texto se 

realizam tendo em vista a quem se destina e o contexto comunicativo.  

Para que haja interação entre o conhecimento formal, ensinado pela escola, e as 

práticas sociais que envolvem a escrita e a leitura, se faz necessário uma intervenção 

pedagógica intencional e planejada, ou seja, é fundamental que os alunos leiam e escrevam, 

ou estejam em posições de leitores e escritores, com diferentes propósitos e em situações 

distintas.    

Para finalizar, como diria Marques (2003) a nossa roda de conversa, podemos dizer, 

que no decorrer desta pesquisa, encontramos algumas respostas e também novas indagações 

que podem ser a mola mestra que impulsione novas descobertas: A escrita de si  pode ser 

considerada um gênero discursivo dentro de determinada esfera da atividade humana?  Como 

elaborar estratégias para aproximar a escrita do cotidiano da escrita formal para que ocorra 

avanços na aprendizagem?  Como estamos cercados pelas redes textuais em que muitas vozes 

se fazem ouvir, fica a proposta de pesquisa a partir de uma abordagem enunciativa para 

aqueles que quiserem transpor a compreensão da linguagem escrita e reelaborarem estratégias 

para o ensino/aprendizagem para além da sala de aula.      
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APÊNDICE A 

 

QUESTIONÁRIO INVESTIGATIVO 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

Telefone: ___________________________________________________________________ 

Data:______________________________________________________________________ 

 

Sempre escrevemos na escola para realizar as diversas atividades que são pedidas 
pelas várias disciplinas, mas será que temos claro o que significa escrever e para que 
escrevemos? 

 Vamos refletir sobre o assunto respondendo as questões abaixo: 

1- Em que momento da sua vida você entrou em contato com textos escritos? 
 

___________________________________________________________________________ 

2- O que significa escrever para você? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3- Na escola ou fora dela o que você escreve? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4- Observando a sua resposta na questão número 3 há algo que você escreve que para você 
não é atividade escolar? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

                                   Obrigada pela sua colaboração! 
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APÊNDICE B 

 

ENTREVISTA RITA 

 

ENTREVISTA 24/10/2007  

P - Houve algum momento na sua vida que o levou você a pensar que poema, cartas, trava-

línguas  não são atividades escolares? 

 Rita – Eu entrei na escola com três anos de idade, era bem pequena, fui acompanhar minhas 

amigas e daí, depois de um tempo minha mãe me tirou até eu atingir a idade né, e foi ali que 

eu comecei a ter contato com letras e tal. E no ginásio comecei a escrever poemas, foi aí que 

eu percebi que poema não é atividade escolar, quando comecei a escrevê-los. Poema a gente 

escreve, assim tipo, tem barulho fico meio pressionada pra dá certo, em casa não, escreve 

quando tá mais confortável, daí sai até as palavras melhor. E na escola não, parece que tem 

(...) mais pressionado por achar que tá errado, não tá certo (...) só isso.  
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APÊNDICE C  

 

ENTREVISTA CAMILA 

 

ENTREVISTA 24/10/2007  

P – Houve algum momento na sua vida que levou você a pensar que poema, cartas, trava-

línguas  não são atividades escolares? 

  

Camila - Bom, quando eu comecei no pré, com três anos de idade, daí eu tinha trocado de 

escola, mais minha mãe me tirou quando eu tinha quatro até mos seis anos. Daí quando eu 

comecei a vir na 5ª série pra frente, daí eu percebi que atividade escolar é questionário e 

poesia, escrevendo poesia, carta, trava-língua, isso é conhecimento que a gente mesmo 

escreve, que a gente mesmo consegue pensar e atividade escolar a gente, assim, fica meio 

com vergonha de escrever porque tá errado, mais eu acho que poesia e carta é bom praticar, e 

eu gosto de escrever bastante poesia, principalmente sobre minha família, isso eu gosto 

bastante, e também na minha família quem gosta bastante de escrever sou eu, principalmente 

bastante texto. Ah, poesia é o que eu mais gosto! É isso. 
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APÊNDICE D 

 

ENTREVISTA DALVANA 

 

ENTREVISTA 24/10/2007  

 

P – Houve algum momento na sua vida que levou você a pensar que poema, cartas, trava-

línguas não são atividades escolares?  

 

Dalvana  – Quando entrei na escola, porque na escola a gente tem que responder questionário, 

atividade que o professor proporciona. Em casa, tipo a gente aprende algum trava-língua é 

novidade, na escola não. No colégio a gente faz uma atividade e quando a gente faz um 

poeminha no caderno o professor já vai corrigir, já fala que não tem nada a ver com atividade 

escolar. É isso. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A ........................................................................................................................Solidão 

ANEXO B ......................................................................................... Questionário Investigativo 

ANEXO C ..........................................................................................Questionário Investigativo 

ANEXO D ..........................................................................................Questionário investigativo 

ANEXO E............................................................................................ Questioário Investigativo 

ANEXO F...........................................................................................Questionário Investigativo 

ANEXO G .................................................................................................. Entrevista Individual   

ANEXO H ...................................................................................................Entrevista individual 

ANEXO I.....................................................................................................Entrevista individual 

ANEXO J.................................................................................................... Entrevista Individual 

ANEXO K .................................................................................................. Entrevista Individual 

ANEXO L............................................................................................................Querido Amigo 

ANEXO M.........................................................................................................................Amigo 

ANEXO N .................................................................................................................Meu Amigo 
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ANEXO A 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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ANEXO D 
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ANEXO E 
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ANEXO F 

 

 

 

 



 

 

81 

ANEXO G 

 

“Por que para você cartas, poesias, trava-línguas não são atividades escolares?” 
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ANEXO H 

 

“Por que para você cartas, poesias, trava-línguas não são atividades escolares?” 
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ANEXO I 

 

“Por que para você cartas, poesias, trava-línguas não são atividades escolares?” 
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ANEXO J 

 

“Por que para você cartas, poesias, trava-línguas não são atividades escolares?” 
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ANEXO K 

 

“Por que para você cartas, poesias, trava-línguas não são atividades escolares?” 
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ANEXO L 
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ANEXO M 
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ANEXO N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


