
UMA PROPOSTA DIALÓGICA DE ENSINO DE GÊNEROS ACADÊMICOS: NAS
FRONTEIRAS DO PROJETO SESA

Eliete Correia dos Santos - UEPB professoraeliete@hotmail.com

1. Contextualizando a tese

A vida pode ser compreendida pela consciência
somente na responsabilidade concreta. Uma filosofia

da vida só pode ser uma filosofia moral. Só se pode
compreender a vida como evento, e não como ser-

dado. Separada da responsabilidade, a vida não pode
ter uma filosofia; ela seria, por princípio, fortuita e

privada de fundamentos.
(Bakhtin, 2010b: 117)

O texto da epígrafe é uma sinopse da visão que trouxemos para a nossa prática
pedagógica, para o processo de pesquisa, para nossa tese de doutorado defendida em
2013 e para nossa própria maneira de nos percebermos no mundo. Nosso objeto de
estudo, o Projeto SESA (Seminário de Saberes Arquivísticos), desenvolvido nas
disciplinas de Metodologia Científica e Oficina de Texto II do segundo período do
curso de Arquivologia da UEPB, entre 2007 e 2010, surgiu da necessidade de preparar
os alunos na futura produção de suas monografias e trabalhos acadêmicos, cujo objetivo
era inseri-los no universo acadêmico e incentivá-los a participar da iniciação científica
na área de Arquivologia. Uma de nossas motivações foi o reconhecimento do projeto
SESA pelos professores na área de Ciência da Informação e de Arquivologia e pelos
alunos da Universidade Estadual da Paraíba - UEPB do referido curso que não
contemplaram a experiência.

No período de 2007 a 2013 em que vivenciamos a pesquisa-ação, a pesquisa
teórica e a interpretativista, assumimos com responsabilidade e empenho éticos nossos
atos concretos, aplicando à prática reflexões teóricas realizadas em cooperação no grupo
de estudos – GPLEI. Para gerar os dados, optamos pela perspectiva de pesquisa-ação, o
que implica assumir a construção coletiva da trajetória de investigação, visando ao
monitoramento e à resolução dos múltiplos impasses e dificuldades presentes no ato de
escrever; para análise dos dados, nos respaldamos na pesquisa interpretativista a fim de
obter uma maior triangulação dos dados. O corpus da pesquisa é formado por dezoito
artigos e seus respectivos pareceres, quarenta questionários aplicados para mapear o
conhecimento prévio dos alunos, quarenta aplicados no término da disciplina e diário de
bordo.

O significado que demos ao objeto é produto da forma como foi socialmente
construído pela linguagem, e nossa responsabilidade primeira foi um momento
incorporado de uma única responsabilidade moral, atenta à relação espaço-tempo do ato
associada aos aspectos históricos, sociais e culturais da realidade investigada. A
pesquisa buscou responder a uma questão central: 1. É possível estruturar uma proposta
de ensino de gêneros acadêmicos que não silencie o caráter dialógico da linguagem
quando se trata da questão do objeto de pesquisa em Ciências Humanas, da
problemática da relação do pesquisador com os dados e com o discurso de outrem e da
própria noção do que sejam gêneros discursivos, enfim, que se materialize como
princípio à construção axiológica e ética de homem e sociedade?

Todo percurso investigativo teve como objetivo geral elaborar uma proposta
teórico-metodológica de ensino de gêneros acadêmicos à luz dos preceitos de Bakhtin e
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do Círculo quanto às Ciências Humanas, ao discurso de outrem na fronteira da interação
verbal e ao próprio ato responsável na universidade e na vida.

Primeiramente, fizemos um panorama de estudos e perspectivas sobre o ensino
de gêneros acadêmicos. Diante da pressão do sistema universitário brasileiro de escrever
e publicar, a investigação sobre ensino de gêneros acadêmicos para uma melhor
qualidade das produções de texto vem crescendo em um cenário internacional e
nacional. As fronteiras são muitas para olhar o objeto e sintetizamos as investigações
em cinco grandes categorias:

1. Trabalhos que têm como objeto de estudo a análise do discurso disciplinar e
os gêneros acadêmicos associados a essas disciplinas;

2. Trabalhos que focalizam o uso da escrita em uma língua estrangeira com fins
acadêmicos, principalmente o inglês, com ênfase nas diferenças linguísticas;

3. Trabalhos que visam o ensino da escrita acadêmica que contribuem para o
desenvolvimento de práticas educativas de ensino de um determinado gênero
discursivo e que analisam a importância desse instrumento de aprendizagem
na formação do estudante;

4. Trabalhos que enfatizam a prática de leitura e escrita como procedimento
para nivelamento, para suprir deficiências e para se inserir na esfera do
ensino superior;

5. Trabalhos que vislumbram o ensino da supervisão, feedback aos alunos,
avaliações e ensino de escrita, bem como ensino de habilidades gerais.

Mediante tantas fronteiras teóricas e metodológicas, a nossa proposta de ensino é
uma contribuição da Análise Dialógica do Discurso - ADD, como trabalho que
investiga na esfera do ensino superior e que apresenta em suas diretrizes as concepções
de Bakhtin e do Círculo para o entendimento do ensino de gêneros acadêmicos. O
entendimento dos gêneros como manifestação de cultura e a palavra de outrem nas
fronteiras do fenômeno social da interação verbal foram imprescindíveis para organizar
o nosso marco referencial (dimensão ideológica e política) e o marco operativo (as
ações didáticas).

A tese, de um modo geral, pautou-se em reflexões sobre as relações com o
objeto e os outros que fazem parte do texto. Apontamos também uma necessidade de se
refletir nessa relação que se dá no processo pedagógico para a compreensão do próprio
gênero, do conhecimento do objeto, das convenções acadêmicas, da interação com o
docente e os discentes. Essas relações estão ligadas diretamente ao processo de leitura e
escrita, em uma competência que se dá pelo processo de compreender e avaliar.

O sujeito da compreensão enfoca a obra com um conceito de mundo já formado
que define as avaliações, no entanto, esse sujeito não pode descartar a possibilidade de
mudança e até de renúncia aos pontos de vista já deliberados. Nesse aspecto,
acreditamos que o papel do docente como um outro é fundamental para o ato criativo da
construção do gênero acadêmico, que pode ter como resultado um enriquecimento na
compreensão da palavra alheia. O aprofundamento da compreensão torna a palavra do
outro mais pessoal, porém sem mesclá-la, capacidade de identificar e encontrar com o
outro desconhecido, com o novo, conforme abordaremos na seção que segue.
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2. As diretrizes pedagógico-axiológicas para o ensino de gêneros acadêmicos

É evidente que os estudos bakhtinianos abrangem reflexões sobre linguística,
crítica literária, semiótica, antropologia, cultura, filosofia, estética, ética, teologia,
psiciologia e psicanálise (cf. Freitas 2007), o que demonstra que seu trabalho instiga
uma diversidade de áreas. Quanto à Educação, Bakhtin não se detém explicitamente, no
entanto, ao colocar a linguagem como um eixo central, possibilita reflexões sobre o
social, o cultural, o processo em que se dá a interação verbal. Suas categorias (dialogia,
polifonia, etc.) são pertinentes e trazem implicações para o campo pedagógico, para o
processo de ensino e aprendizagem.

As diretrizes norteadores de ensino da nossa proposta de ensino de gêneros
acadêmicos foram baseadas em nossas perspectivas para a construção de um marco
doutrinal para a construção de ser humano também se respaldam à luz das reflexões do
Círculo Bakhtiniano, embora tenhamos buscado inspiração em outras teorias que, na
fronteira teórica com essa perspectiva base, contribuem para elucidar o nosso objeto de
estudo.

As cinco diretrizes estão interligados compreendendo que as ações externas à
sala de aula afetam o desenvolvimento da prática pedagógica (Figura 1 a seguir):

 A transposição didática socialmente construída, desde os sistemas de ensino à
prática efetiva das ações do professor, reflete sobre as intersecções de múltiplas
fronteiras e um domínio cultural (uma esfera da criação ideológica);

 A interdisciplinaridade em Zonas Fronteiriças demarca cada disciplina e
contribui para entender o objeto multifacetado, com vários pontos de vista. É
justamente nas zonas fronteiriças de cada disciplina em relação à outra que a
dimensão da cooperação atua, respeitando o conhecimento epistemológico e
metodológico utilizado em cada uma delas;

 A cooperação acadêmica como um caminho a percorrer no sentido de
possibilitar que haja uma relação de nível abarcando áreas da cooperação
científica e tecnológica, comunicação e proteção do patrimônio cultural à
educação e formação técnica, entretanto já começamos a dar os nossos primeiros
passos com a efetivação do projeto SESA;

 Para o letramento acadêmico, as práticas/atos/atividades devem considerar, no
sentido do Círculo Bakhtiniano, duas direções em busca de uma unidade para
um ato responsável: a relação ao seu conteúdo e ao seu ser; A responsabilidade
primeira deve ser um momento incorporado de uma única responsabilidade
moral, atendo-se que a relação espaço-tempo do ato está relacionada aos
aspectos históricos, sociais e culturais de cada realidade.

 Interação em sala de aula é o centro para as demais diretrizes e, é nela que se
materializam as ações pensadas nas demais. O aluno é a razão de todo processo,
em uma relação dialógica com o professor e com as vozes sociais para que a
interação verbal aconteça.
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Figura 1 – As diretrizes de ensino do Projeto SESA.
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Fonte: Santos (2013: 245)

Na interação verbal, verificam-se os princípios axiológico-éticos, baseados na
arquitetônica (eu-para-mim, eu-para-o-outro, outro-para-mim). Os atos não podem ser
indiferentes à compreensão responsiva de cada movimento, na relação professor-aluno,
aluno-aluno, aluno-professor, aluno-autores lidos, aluno enquanto pesquisador/com o
sujeito objeto da pesquisa, etc. O eu em relação com o outro em uma relação de não
álibi no ser, uma responsabilidade sem fugas, como tentativas de alienar-se do seu papel
determinado (professor/aluno) na relação. E o dever científico e acadêmico mantido na
relação com o ético.

A relação interativa se estabelece a partir de si mesmo, de seu próprio lugar
singular que não significa viver para si, por conta própria. Para esclarecer essa questão,
Bakhtin (2010b) assevera uma relação tríade em que o eu aparece em cada movimento,
cada eu ocupa o centro valorativo de uma arquitetônica em um jogo inevitável com o
outro. Não se trata de uma singularidade egoísta, mas dar mais espaço nas relações
acadêmicas para as relações entre identidades sem abuso predominante da instância
sociocultural em detrimento da diferença singular. Esse jogo, para o Círculo de Bakhtin,
é caracterizado pela alteridade, e sua arquitetônica é a base que definimos para construir
nossa proposta de ensino de gêneros acadêmicos.

Com base nessa arquitetônica, a postura pedagógica de um professor (eu-para-
mim) está em perceber como o aluno enxerga minhas ações (eu-para-o-outro) e como o
professor percebe o aluno (outro-para-mim), cujos atos não podem ser indiferentes à
compreensão responsiva de cada movimento, do mesmo jeito na relação aluno/aluno,
aluno/professor aluno/autores lidos, aluno enquanto pesquisador/com o sujeito objeto da
pesquisa, etc. O eu em relação com o outro em uma relação de não álibi no ser, uma
responsabilidade sem fugas, como tentativas de alienar-se do seu papel determinado
(professor/aluno) na relação. Tanto o dever científico como o acadêmico mantido na
relação com o ético é o dever é uma categoria original do agir-ato, pois “tudo é um ato
meu, inclusive o pensamento e o sentimento, é uma certa atitude da consciência.”
(Bakhtin 2010b: 47).

Em um contexto da cultura acadêmica, o tom emotivo-volitivo (axiológico) vem
integrado no contexto unitário e singular na vida de que participamos, o que exerce uma
base fundamental para se pensar nos princípios pedagógicos, aqui definidos como
princípios axiológico-éticos da interação para o ensino de um gênero acadêmico. Esses
princípios axiológico-éticos estão relacionados à docência enquanto uma prática/ato
pedagógica/o responsável. Não temos a intenção de tratar desse processo observando os
vários aparatos da didática, mas situar que a ação de ser professor requer cinco
dimensões para uma qualidade no ato de ensino-aprendizagem, uma ação consciente e
criativa.

Pensamos em cinco dimensões para o ato pedagógico responsável: formação na
área de conhecimento, formação pedagógica e didática, inovação nas práticas didáticas,
inovação na área do conhecimento e pesquisa na área de conhecimento. É pertinente
inicialmente tomar como base essas dimensões para uma qualidade didática, porque o
professor universitário atua com um duplo perfil (docente e pesquisador) e, em alguns
casos, com perfil triplo associando à gestão e/ou à extensão universitária. Grande parte
do professorado universitário atua na área do conhecimento específico e, curiosamente,
não se formou para exercer a função de docente nem as instituições previamente exigem
uma formação pedagógica. A relevância da formação docente tanto inicial como
continuada na área específica como na pedagógica concebe o professor universitário
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como um profissional que desenvolve uma função complexa. A formação, a pesquisa e
a inovação na área específica e na pedagógica são atributos inseparáveis e, muitas
vezes, o próprio ato pedagógico é objeto de investigação, como acontece no nosso caso
específico.

3. O ser humano como centro valorativo da arquitetônica do evento

De um modo geral, esses princípios axiológico-éticos estão estabelecidos em três
tipos de relações: “relações entre os objetos; relações entre sujeito e o objeto; relações
entre sujeitos”. (Bakhtin 2010a: 374), como veremos a seguir:

3.1. Princípios axiológico-pedagógicos da interação na sala de aula

As fronteiras existentes entre o ir e vir da formação à inovação refletem no ato
responsável do ser professor, interferem nas relações entre eu e outro no processo
pedagógico. Não se trata de um relativismo cultural, de se colocar no lugar do outro,
transferir-se para a cultura do outro e esquecer a sua própria cultura e olhar o mundo
com o olhar da cultura do outro. Para Bakhtin (2010a: 366) isso é necessário, mas se
parar nesse nível continua unilateral também. “A grande causa para a compreensão é a
distância do indivíduo que compreende – no tempo, no espaço, na cultura – em relação
àquilo que ele pretende compreender de forma criativa”. Após refletimos sobre o ser
professor na contemporaneidade, apresentamos as categorias dos princípios
sociopedagógicos da interação em sala de aula para designar o sentido “axiológico-
emocional” (implícito na entonação) e o “contexto axiológico-entonacional
extratextual” (p. 406) condicionado ao social: 1. Diálogo; 2. Interação; 3.
Problematização (Desafio, Motivação, Dúvida); 4. Finalidade.

O primeiro princípio sociopedagógico é o diálogo, já discutido no capítulo
anterior. Diferentemente de solução de conflitos, dialogar não significa ausência de
confronto, podendo ser acordo, “o que pressupõe mais de um sujeito, e que esse
‘confronto’ é fator constitutivo do intercâmbio verbal, fundado, como todo processo de
produção de sentido, na diferença”. (Sobral 2009: 37). O diálogo é caracterizado por
“um tenso combate dialógico nas fronteiras”. Consideramos que o diálogo em sala de
aula é a abertura para que essa arena de vozes seja posta, na relação entre os
interlocutores e entre os discursos (cf. Barros 2007). A abertura para o diálogo
oportuniza que professores e alunos se erijam e construam juntos o texto e seus
sentidos. “O vir a ser axiológico de um ser humano é o processo de assimilar
seletivamente as palavras alheias” (Bakhtin 1981: 341), quanto mais se oportuniza a
ouvir as várias vozes e deixar-se ser ouvido, melhor é o processo formativo de homem.

O segundo princípio é a interação. Não se limita à relação face a face, conforme
já tratamos no capítulo anterior; entretanto, aqui queremos tratar diretamente dessa
relação em que o critério aceitabilidade é essencial para que qualquer processo de
aprendizagem aconteça, como afirma Faraco (2009: 61), o evento do diálogo face a face
em sala de aula é “como um espaço em que mais diretamente se pode observar a
dinâmica do processo de interação das vozes sociais”, em um sistema ideológico
constituído, mais elaborado, como é no espaço acadêmico. Vale assinalar que o discurso
pedagógico se estabelece na estreita independência da prática ideológica do cotidiano e,
ao mesmo tempo, em sistemas ideológicos já regularizados e integralmente definidos.
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Essa inter-relação assentada nas práticas socioculturais que não despreza o
cotidiano nem supervaloriza o acadêmico/científico/teórico querer dar uma atenção
especial a aspectos os quais consideramos determinantes para uma “boa” interação face
a face. Um deles é o riso que pode ser aberto e alegre ou fechado, meramente negativo.
Para Bakhtin (2010a: 370), “o riso aproxima e familiariza”, caso contrário, torna-se
ameaçador, terrificante. O riso nos faz remeter a um momento abstrato do ato unitário e,
em nosso entendimento, primordial para a interação: a empatia. Para Bakhtin (2010b:
62), vivemos ativamente a empatia com uma individualidade e, por conseguinte, nem
por um instante sequer perco completamente a mim mesmo, nem percebemos o nosso
lugar único fora dela. “Não é o objeto que se apodera de mim, enquanto ser passivo: sou
eu que ativamente o vivo empaticamente; a empatia é um ato meu, e somente nisso
consiste a produtividade e a novidade do ato.”

A empatia se dá nas relações entre o eu e o outro em que não perde o meu lugar
e não se assume o lugar do outro. Por mais que conheçamos a fundo uma determinada
pessoa, assim como conhecemos a nós mesmos, devemos compreender a veracidade da
nossa relação recíproca. A empatia que se estabelece em sala de aula não está nas
palavras apenas, mas no tom dado a elas que as tornam em sua apreciação pelo aluno
como apáticas ou não. “As palavras podem entrar no nosso discurso a partir de
enunciações individuais alheias, mantendo em menor ou maior grau os tons e ecos
dessas enunciações individuais.” (Bakhtin 2010a: 293).

Nesse sentido, o que importa para Bakhtin (2010a: 403) é o tom que determina a
complexa tonalidade da nossa consciência que serve de contexto axiológico-emocional
na nossa interpretação. Ordens, exigências, mandamentos, ameaças, elogios, censuras,
ofensas constituem uma parte da realidade extracontextual. Na relação professor/aluno,
aluno/aluno, todos esses fenômenos do discurso “estão vinculados a uma entonação
acentuadamente expressa, capaz de deslocar-se (estender-se) a quaisquer palavras e
expressões desprovidas de significado direto, ordens, ameaças, etc.”.

Esses tons permitem “persuadir (ensinar), e, por conseguinte, ser pessoalmente
persuadido” (Bakhtin 2010a: 384). Se o ato de ensinar está relacionado ao ato de
aprender, os sentimentos e os pensamentos também são construídos nessas relações.
Acreditamos que, no universo acadêmico, esses aspectos foram esquecidos em busca da
teorização, como vimos no segundo capítulo, que essa é uma preocupação de muitos
professores e há trabalhos que já refletem sobre essa temática na arquitetura de suas
teorias.

O terceiro princípio é a problematização (o desafio, a motivação, a dúvida).
Deixamos esses três elementos juntos porque consideramos se tratar de problematização
para o conhecimento. Sentir-se desafiado pode trazer em si um nível de motivação que
só a dúvida pode expressar. O desafio está sempre na busca de conhecer, de acreditar,
ou duvidar sobre a veracidade a respeito de um determinado objeto. Nesse sentido,
“parece que na área dos estudos da interação não podemos fugir do axioma de que o
intersubjetivo se torna intrasubjetivo, isto é, de que o movimento externo se torna
movimento interno” (Faraco 2009: 145), a questão principal é saber como o processo
acontece.

Se tomarmos a perspectiva do indivíduo identificado pelo pertencimento a um
grupo cultural ou fazendo parte de um gênero acadêmico, é preciso que se toque na vida
de cada um e produza um impacto sobre ela. Bakhtin (2010b) afirma que entra em jogo
a qualidade de vida, o reconhecimento da diferença singular de cada um. O ser tocado
está relacionado ao ser desafiado e motivado. A crise contemporânea que mencionamos
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na seção anterior, também é para Bakhtin a crise do ato contemporâneo, um abismo
entre o motivo do ato e o seu produto. Para alguns universitários em determinada esfera
acadêmica, a motivação é o dinheiro, um bom emprego, passar em um concurso, e o
dinheiro nesse sentido passa a ser o motivo de um ato moral. Se o que motiva o ato
contrapõe à teoria e ao pensamento, não assume o caráter de ser responsável, e, nesse
jogo, está a filosofia de vida que, como professores, ajudamos a refletir.

Bakhtin (2010a: 378) também expõe sobre a concordância-discordância ativa,
que não se configura em posições dogmáticas, mas que “estimula e aprofunda a
compreensão, torna a palavra do outro mais elástica e mais pessoal, não permite
dissolução mútua e mescla.” Essa configuração dialógica aponta a complexidade do
“ato bilateral de conhecimento-penetração” (p. 394), reconhecer que o indivíduo não é
só meio e ambiente, apresenta também o seu horizonte próprio. A interação do
horizonte do cognoscente (professor) com o do cognoscível (alunos) na relação face a
face são cruzamentos que duas consciências podem combinar com maior empatia e
aceitação ou não. Estão em jogo os elementos da expressão (o rosto, os olhos, o tom da
voz) que podem servir de elemento que alimenta a memória do outro e o faz sentir
desafiado e motivado, ou simplesmente passa uma relação de tédio, simplesmente
porque não houve encontro da consciência do eu e do outro.

Nesse aspecto, a compreensão individual é singular e única, então teremos sobre
o plano dos valores uma diversidade de valor reconhecido, pois para cada aluno haverá
um quadro emotivo-volitivo do mundo, que significará uma coisa para mim e outra
coisa para um outro. Nesse sentido, a dúvida é um excelente recurso para pensar sobre a
verdade, pois ela pode aparecer para um aluno e para outro não, efetivando seu caráter
particular e único no mundo e, certamente, condiciona todos os participantes aos papéis
irrepetíveis em sua participação em um gênero, a aula por exemplo. Para Bakhtin, a
petrificação da existência destruiria a multiplicidade dos mundos pessoais
irrepetivelmente válidos.

O quarto princípio, a finalidade, está relacionado diretamente à motivação. O
motivo que me leva a escrever, ler, participar de uma prática de letramento acadêmico,
não pode ser voltado apenas para teorização das ciências, ou como atividade acadêmica
que executa um papel de receber uma nota no fim do semestre, ou como requisito para
avançar no curso ou em uma disciplina. A finalidade, o “para quê” estou desenvolvendo
tal ato, só pode ser considerado como responsável quando adquire um valor real, vivido,
determinado pelo lugar singular por mim ocupado na minha participação no evento (na
vida).

Bakhtin afirma que a participação individual cria o peso efetivo do tempo e o
valor do espaço, torna as fronteiras importantes e o mundo vivido de maneira real e
responsável. Só colocando o aluno como mais um centro ao efetivar sua participação
singular, como afirmação do plano real emotivo-volitivo, terá a significação de uma
aprendizagem efetiva para a vida. Em outras palavras, muitas práticas pedagógicas na
universidade apresentam um caráter supérfluo e inútil de atos para desenvolver
atividades de leitura e escrita, de aguçar o pensamento crítico e científico e, por isso
mesmo, tornam-se insignificantes para os alunos. Enquanto as práticas acadêmicas
estiverem voltadas a essas questões no mundo dos conteúdos apenas, mais distante é a
intenção responsável de participação no existir. A nossa proposta parte do pensar de
Bakhtin (2010b: 123-124) que pretende fornecer uma refiguração, uma descrição da
arquitetônica real concreta do mundo dos valores realmente vivenciados, não governado
por um fundamento analítico, “mas com um centro de origem realmente concreto, seja
espacial ou temporal, de valorações reais, de afirmações, de ações, e cujos participantes
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sejam objetos efetivamente reais, unidos por relações concretas de eventos no evento
singular do existir.”

Esses princípios sociopedagógicos, no sentido de servir de diretriz para a ação
do professor, que em uma versão bakhtiniana podemos designar o sentido “axiológico-
emocional” (implícito na entonação) e o “contexto axiológico-entonacional
extratextual” (Bakhtin 2010a: 406) condicionado ao social. Do estabelecimento do
diálogo, da interação, da problematização (desafio, dúvida, motivação) às finalidades de
ensino e aprendizagem de um gênero acadêmico, estão em relações implícitas e
explícitas dos atos do professor como mediador do processo de educar, o que torna o
profissional insubstituível pela força tecnológica, ou pelas múltiplas culturas a que ele
está submetido, pelo simples fato de sua real importância na construção de princípios
éticos do ser humano.

3.2 Princípios emotivo-éticos da interação na sala de aula

Os princípios emotivo-éticos que definimos como fundamentais para a prática
pedagógica são diferentes quanto à nossa intenção tomando um possível interlocutor,
embora não há como pensar em um esquecendo o outro. Vale esclarecer aqui que os
princípios sociopedagógicos estão voltados mais diretamente ao agir do professor, à
postura que o professor pode assumir ao permitir o diálogo, a interação, a
problematização, a finalidade. Todos esses princípios têm como objetivo primeiro o
aluno em que a ação do professor se volta sempre para a tríade: o professor (eu-para-
mim) está em perceber como o aluno enxerga as suas ações (eu-para-o-outro) e como o
professor percebe o aluno (outro-para-mim).

Os princípios emotivo-éticos caminham na mesma linha de raciocínio; no
entanto, vistos na dupla relação professor/aluno, aluno/professor, em especial, e nas
relações que possam surgir a partir dessas primeiras. Isso não quer dizer que os
princípios sociopedagógicos também não possam ser investigados a partir da relação
aluno/professor, mas a nossa primeira impressão é a de que o professor é o sujeito,
dentro das convenções didáticas, responsável pelo planejamento, desenvolvimento e
avaliação do processo pedagógico, quem gerencia o gênero aula que é formado com e
na relação com os alunos e com os textos lidos.

O primeiro princípio emotivo-ético, e o mais importante em nosso entendimento,
é a confiança, pois acreditamos que é a partir dele que os outros princípios caminham
com mais naturalidade no processo de ensino-aprendizagem. A confiança está ligada
diretamente ao sentimento de pertença a um determinado grupo cultural, a um
determinado papel social, um pertencer responsável em um grupo delimitado, definido.

Quando um docente define um objetivo para uma prática pedagógica, este tem
efeito sobre o agir do professor, muitas vezes, retirando a espontaneidade que acontece
na relação estabelecida em um gênero primário de extrema intimidade. Talvez esse seja
um ponto crucial nas práticas pedagógicas na universidade a ponto de se perder a
confiança que se deveria ter na ação do professor e nas respostas dos alunos. Bakhtin
(2010a: 304) ressalva que o discurso íntimo “é impregnado de uma profunda confiança
no destinatário em sua simpatia – na sensibilidade e na boa vontade da sua compreensão
responsiva. Nesse clima de profunda confiança, o falante abre as suas profundezas
interiores.”.

Se as práticas pedagógicas nas universidades são caracterizadas pelo primado
domínio teórico e técnico, “a teoria deixa o ato à mercê de uma existência estúpida,
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exaure-o de todos os componentes ideais e o submete a seu domínio autônomo fechado,
empobrece o ato” (Bakhtin 2010b: 24). Nesse sentido, quanto maior for a conformidade
do agir do professor com o vazio do puro teoricismo, maior será a distância e a
resistência de se chegar perto da realidade do aluno.

Acreditamos que o professor só poderá influenciar seus educandos quando não
houver resistência pelo aluno, quando a relação estabelecida não for de punição, mas
aquela em que o aluno não percebe que está sendo educado, uma relação espontânea
mais próxima dos gêneros primários, uma ideia que se depreende ser a formação como
algo que requer o envolvimento total do educador, que necessita romper com posturas
impositivas ou prescritivas. Para Bakhtin (2010a: 368), “a palavra com as suas
fronteiras inexpugnáveis, [...] é uma palavra inerte, com possibilidades limitadas de
contatos e combinações. A palavra que inibe e bloqueia o pensamento.”.

Se defendemos que a palavra1, em uma relação dialógica, responsável e ética,
não se constitui por um ato impositivo, por um decreto, mas que requer abertura, ela só
pode ter como única via a confiança. É a confiança que suplanta a resistência contra o
estar sendo formado e possibilita que o educando aceite o educador como pessoa, que
oportuniza o aluno escrever e reescrever o texto sem medo de errar, de falar de suas
limitações e de seus avanços, de expressar seus valores éticos e ressignificá-los no
processo de aprendizagem.

Não significa que confiar é ter uma concordância incondicional, mas
reconhecimento das situações confrontantes que caracterizam o ato educativo, na
amplitude das relações dialógicas, “a confiança na palavra do outro” (Bakhtin 2010a:
327), em querer bem ao outro com responsabilidade. Confiar só pode ser visível em
uma relação de amor, de democracia, nos tons que damos as nossas palavras.

Se a sala de aula deve ser um espaço de confronto e não de conflito, o tom dado
aos atos dos sujeitos pode levar a uma instância ou outra. Algumas teorias defendem o
amor e a afetividade nas relações pedagógicas como possibilitador de sucesso na
aprendizagem e na vida do estudante, a pedagogia do afeto (Antunes 2006) é uma delas.
Bakhtin também fala das consequências valorativas, emotivo-volitivo do ato de amar e
ser amado. O desamor e a indiferença nunca geram forças suficientes para nos deter e
nos demorarmos sobre o objeto, de modo que “fique fixado e esculpido cada mínimo
detalhe e cada particularidade sua. Somente o amor pode ser esteticamente produtivo,
somente em correlação com quem se ama é possível a plenitude da diversidade.”
(Bakhtin 2010b: 129).

Bakhtin (2010b: 128) ainda adverte que a indiferença ou hostilidade é sempre
uma reação que empobrece e desintegra o objeto. “Só o amor está em condição de
afirmar e consolidar, [...] somente uma atenção amorosamente interessada, pode
desenvolver uma força muito intensa para abraçar e manter a diversidade concreta do
exis tir, sem empobrecê-lo.”

O segundo princípio emotivo-ético é a reflexão e a refração, já mencionado em
várias passagens no capítulo anterior e neste próprio. No processo de referenciação, o
Círculo apresentou duas operações simultâneas nos signos: reflexão e refração. Isso
quer dizer que, com os signos, podemos apontam uma realidade que lhes é externa, mas
o fazemos sempre de modo refratado, com nossas interpretações e nossas experiências
concretas.

1 O termo “palavra” no conjunto da obra do Círculo pode ser entendido por “palavra” ou “discurso”.
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Consideramos aqui a reflexão e a refração como um princípio emotivo-ético
porque acreditamos que “a práxis dos grupos humanos vai gerando diferentes modos de
dar sentido ao mundo (de refratá-lo).” (Faraco 2009: 51). Assim, só é possível significar
se refratar, e, certamente, essas refrações são construídas, na história, e marcadas por
inúmeras contradições e confrontos de valorações e interesses sociais. “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.” (Bakhtin/Volochínov 2009: 38).

A palavra segue os atos de compreensão e interpretação da vida humana como
signo ideológico no fluxo da interação verbal, ganha diferentes significados de acordo
com o contexto em que está inserida e revela um espaço em que os valores
fundamentais de uma dada sociedade se explicitam e se confrontam.

A consciência constitui-se de signos que entrelaçam signos sem interrupção,
formando uma rede ideológica relativamente estabilizada nas formas de compreensão da
realidade sócio-histórica e “adquire forma e existência nos signos criados por um grupo
organizado no curso de suas relações sociais.” (Bakhtin/Volochínov 2009: 36). Nesse
sentido, para o Círculo de Bakhtin, não há como significar sem refratar na dinâmica da
história, significar é marcado pela diversidade de experiências dos grupos humanos,
pelo confronto de interesses sociais nos limites da luta de classes, “o ser, refletido no
signo, não apenas nele se reflete, mas também se refrata.” (Bakhtin/Volochínov 2009:
47).

Assim, a ação primeira de refletir para refratar é também uma atitude emotiva e
ética que depende do tom valorativo que se estabecele ao definir um objeto de estudo. O
ato responsável e ético se materializa, por exemplo, perante o resultado encontrado,
diante de confronto de ideias, de valores com os quais não se defenda, mas que se
reconheça como legítimo. Os tons valorativos vão apontar se o ato de significar é ético
ao reconhecer as especifidades do objeto de pesquisa, da cultura, dos sujeitos
envolvidos, ou é a-ética ao silenciá-la, mascarando o confronto de vozes que deveriam
aparecer como marcas de uma diversidade de experiências de um grupo, com suas
contradições e interesses sociais.

O terceiro princípio é a responsabilidade e a responsividade. Sobre o ato
responsável já tratamos na seção de (multi)letramentos, como também tratamos da
compreensão responsiva. Entretanto, merece enfatizar que o “Postupok”, dar um passo,
dar um passo fora de qualquer alinhamento, é um ato intencional de ação, de fala, de
pensamento, de sentimento, de desejo que caracteriza a singularidade, a “peculiaridade,
o monograma de cada um, em sua unicidade, em sua impossibilidade de ser substituído,
em seu dever de responder, responsavelmente, a partir do lugar que ocupa, sem álibi e
sem exceção.” (Ponzio 2010: 10). A expressão ato responsável é um conceito central na
concepção bakhtiniana, pois remete a dois movimentos da responsabilidade com a
responsividade, a conexão entre a compreensão e a escuta de quem fala e escuta ao
mesmo tempo.

Bakhtin critica as tendências filosóficas, principalmente kantianas, por
privilegiarem o conteúdo do ato e menosprezar o processo ou as que fazem o inverso,
enfatizam o processo e desconsideram o ato. Sua noção de ato parte justamente dessa
junção de processo e conteúdo (sentido), assumindo o ato como um fato contemplado
ou teoricamente pensado do exterior, porém assumido do interior, em sua
responsabilidade e em sua resposta.

Na esfera acadêmica, tanto professor como aluno já possuem seus papéis
definidos como representantes no processo educativo que os autorizam a tomar
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determinados atos; no entanto, cabe a cada um a responsabilidade de assumir na função
desempenhada o reconhecimento e a afirmação real de tudo que representa como um ato
próprio e responsável. “Todos os valores e as relações espaço-temporais e de conteúdo-
sentido tendem a estes momentos emotivo-volitivos centrais: eu, o outro, e eu-para-o-
outro.” (Bakhtin 2010b: 115).

O quarto princípio é o reconhecimento e o respeito. Trata-se da necessidade que
o ser humano tem de ser visto e reconhecido. A relação ética inter-humana, uma
contribuição de Martin Buber, também foi mencionada por Bakhtin (1961: 287) no
texto para uma releitura do livro sobre Dostoiévski: “A morte absoluta – o não ser – é o
estado de não ser ouvido, de não ser reconhecido, de não ser lembrado. Ser significa ser
para um outro, e por meio do outro, ser para si mesmo.”

Nesse sentido, a alteridade é constitutiva da relação de respeito, o Eu quer ser
reconhecido pelo Tu e tem o dever de reconhecê-lo, de responder a ele. “Devo à
presença do Tu minhas possibilidades existenciais. Toda e qualquer função psíquica só
se desenvolve, bem ou mal, na presença do outro. Ser reconhecido é a pedra angular da
construção do Eu: ser visto, reconhecido, respeitado.” (Faraco 2009: 156). A essa
discussão do respeito enquanto um princípio ético, Bakhtin (2010a: 381) também
enfatiza a questão no processo de comunicação dialógica com o objeto que transforma
em sujeito. “A palavra do outro deve transformar-se em minha-alheia (ou alheia-minha).
A distância (vnienakhdímost) e o respeito.”

Em um processo educativo, acreditamos que esse princípio fecha o círculo do
processo pedagógico, que se espera ser responsável e respondente, reflexivo e refrativo
nas avaliações e que traga significância para a existência em uma relação de respeito. O
ser reconhecido pelos seus atos (pensamento, ação, sentimento) é fundamental para a
formação do ser humano e parece ser para nós o estímulo para que a prática pedagógica
tenha força para manter um grau de satisfação para alunos e professores, para que
alunos queiram participar ativamente de um projeto e tenham expectativas de ver o seu
produto como fruto de um processo que marca sua passagem na universidade, mas que
significará para sua existência. Compreendemos que é uma visão que deixa de pensar na
educação no espaço estreito do pequeno tempo, da atualidade do passado imediato e do
futuro representável e caminha para uma dimensão de grande tempo de sua existência,
que talvez o professor nem saiba precisamente dos efeitos que sua prática causou na
formação ética daquele educando.

Para Bakhtin (2010a: 407), “as formas axiológico-emocionais da antecipação do
futuro na língua-discurso [...], a relação superficialmente humana com o futuro (votos,
esperança)” estão intrinsicamente ligadas ao reconhecimento e ao respeito, de praticar
um ato e saber de seu reconhecimento, seja da produção do texto à apresentação para os
colegas ou à publicação dele em um livro. Ser respeitado e reconhecido pelo seu ato
manifesta no sujeito (por seu dizer e por sua escrita) o estado de ânimo, de desejo, de
sentimentos em um ato ativamente responsável, de pertencer a um lugar e ser único.

4. Orientação metodológica: os caminhos didáticos

Ao se consolidar uma proposta corre-se o risco de torná-la estática ou vê-la
desviada dos princípios sobre os quais se apoia, por isso traçamos uma orientação
metodológica e ressaltamos alguns aspectos que materializam os atos docente e
discente. Apresentaremos as sequências dialógicas que indicam passos a serem
trilhados, não como um manual, mas como possibilidade de aplicação durante um
semestre ou em um ano letivo de acordo com as necessidades dos interlocutores.
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A indicação de tempo para cada atividade não será definida, pois depende de
cada contexto pedagógico e dos interlocutores (professor e aluno), do processo
relacional desde o 1.º movimento até a conclusão do movimento que marca um
acabamento do ciclo, como esquematizado a seguir:

Quadro 1 – Sequências dialógicas de ensino de gêneros acadêmicos

ORIENTAÇÃO METODOLÓGICA

Sequências dialógicas de ensino de gêneros acadêmicos

Princípios axiológicos-éticos
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1.º movimento – Apresentação da situação enunciativa
Problematização Confiança Desafio e/ou dúvida e finalidade da escrita

2.º movimento – Reconhecimento do gênero
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 Leitura e análise do gênero
3.º movimento – Planejamento do projeto enunciativo

 Diálogos sobre formas arquitetônicas do gênero
4.º movimento – Escrita inicial do gênero

 Exposição dialogada sobre artefato e conteúdo de
um texto

 Produção inicial de texto
5.º movimento – Feedback

 Reescritura do gênero
6.º movimento – Socialização do gênero

Finalidade Reconhecimento e
respeito

 Apresentação e divulgação do projeto
enunciativo

Fonte: Santos (2013: 347)

Levando-se em consideração as diretrizes pedagógico-axiológicas que estão
interligadas do currículo à prática efetiva em sala de aula, criamos as sequências
dialógicas as quais denominamos de um encadeamento fronteiriço de atividades
acadêmicas para a produção de um gênero. Cada etapa é organizada em movimento que
procura responder aos princípios sociopedagógicos e aos princípios emotivo-éticos.

Os movimentos precisam atender à arquitetônica (eu-para-mim, eu-para-o-outro,
outro-para-mim), e os atos do professor e dos alunos em relação com o seu outro não
podem ser indiferentes à compreensão responsiva desses movimentos, por isso os
princípios “diálogo e interação” e “responsabilidade e responsividade” definem o tempo
e o espaço dos atos. Enquanto o primeiro movimento precisa ter a capacidade de
problematizar e desenvolver um sentimento de confiança para a realização da atividade,
o último movimento está na fronteira com os demais, em especial com o 1.º movimento,
pois o encorajar e estimular, em nosso entendimento, só se destacam quando há
finalidade para a atividade proposta e o reconhecimento e o respeito pelo ato
desenvolvido.
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Explanamos uma possibilidade, dentre muitas, que o professor pode organizar
para desenvolver cada movimento:

1.º Movimento – Apresentação da situação enunciativa: A etapa inicial visa
expor aos alunos o projeto enunciativo que será desenvolvido até o último movimento.
É uma fase inicial difícil porque o professor precisa apresentar a proposta a ser
desenvolvida e o aluno carece de se sentir desafiado a desenvolver o ato. O discente
deve, nessa etapa, ser capaz de responder a duas dimensões: parâmetros contextuais
enunciativos (esfera, instituição, cronotopia (espaço/tempo da ação), autor, interlocutor,
posição social do autor e do interlocutor, objetivo do texto e objetivo didático, suporte
material) e o conteúdo temático específico da área do curso.

2.º movimento – Reconhecimento do gênero: Nessa fase, há duas ações
simultâneas – conhecer e analisar o gênero que será proposto. O conhecer está
relacionado à apresentação do gênero que, mediante o discurso, mobiliza formas
textuais, e o analisar que examina o projeto enunciativo como um espaço de escolhas
linguísticas e estilísticas, ou seja, observando o seu plano arquitetônico. O professor
pode variar com atividades de exposição didática e o reconhecimento das formas
relativamente estáveis dos enunciados.

3.º movimento – Planejamento do projeto enunciativo: Após reconhecer o
gênero acadêmico em foco, evitando-se o modelo engessado, mas observando a tradição
do próprio gênero, o discente deverá planejar o seu texto. Para isso, desenvolvemos
estratégias didáticas para desvelar o conteúdo do gênero. Organizamos três conjuntos de
estratégias correspondentes à natureza arquitetônica e de sentidos do próprio gênero.

Criamos o esquema em formato de Estrela para planejar e elaborar o gênero. A
estrela com seis pontas é conhecida como a Estrela de Davi, um símbolo em forma de
estrela composto por dois triângulos sobrepostos, iguais, tendo um a ponta para cima e
outro para baixo, utilizado pelo judaísmo e por seus adeptos, além de outras doutrinas.
Para a Filosofia, a estrela é um símbolo da igualdade para todos pela precisão de suas
pontas formando uma relação circular ao tentar uni-las. Bakhtin era ortodoxo russo, e
em seus escritos nada consta sobre sua visão quanto ao judaísmo, entretanto nossa
inspiração quanto à estrela se confirmou ao refletir sobre a ética da religião, uma
questão sempre presente para Bakhtin, inclusive ao tratar da questão da empatia e do
amor como parte de suas concepções estéticas, sempre voltadas à alteridade, à
heterogeneidade e às zonas fronteiriças. Assim, optamos com esse formato como uma
simbologia de que educar é um ato do espírito, da empatia e do amor, que deve ser
consciente e responsável de sua função social para a formação do homem que
compartilha do mesmo direito de aprender.

O formato Estrela de Davi pode também ser transposto para o ensino como
Estratégias Didáticas para desvelar os implícitos dos textos. A afinidade de dois
triângulos, colocados simetricamente com relação ao ponto central para formar uma
estrela, aqui representa a relação de alteridade que perpassa toda a ação pedagógica, a
relação do eu com o tu, do professor com o aluno. Em volta da Estrela de Davi, as
caixas de texto formam um círculo que simbolizam, aqui, a ato responsável em relação
ao seu conteúdo e o seu ser, recupera em pontas as cinco diretrizes pedagógico-
axiológicas e o aluno na ponta superior, ou seja, toda ação voltada para a aprendizagem
do discente.
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O esquema é organizado em caixas as quais os alunos precisam preencher
seguindo a numeração para que depois possa efetivamente elaborar o texto. As caixas de
texto não podem ficar vazias ou apresentar vagas formulações. Para cada gênero, as
competências são diferenciadas, e os alunos precisam apresentar dois atos: o primeiro se
refere ao planejar e preencher na estrela o plano inicial do projeto enunciativo; o
segundo é produzir o texto tomando como base o preenchimento das caixas de texto.

Mediante análise da prática, percebemos que a atividade deve conjugar dois
cronotopos: um que se realiza presencialmente na sala de aula e outro que se realiza no
virtual. Utilizamos a ideia de Bakhtin do cronotopo como espaço-tempo para
desenvolver atividades de apoio à escrita dos alunos, de interação com os colegas e com
o professor, em arranjo real e virtual. Se o aluno não conseguir desenvolver uma das
competências axiológicas esperada, não precisará esperar o espaço limitado do currículo
para levantar questões e buscar explicações a respeito de suas inquietações.

Para isso, a proposta de trabalhar par a par e de feedback imediato rompe com a
ideia de tempo curricular. Sozinho o professor, certamente, não conseguirá atender à
demanda, trabalhando com uma carga horária de no mínimo 12 horas como acontece na
maioria das universidades. Uma solução viável é o trabalho de tutoria como apoio à
ação pedagógica e à própria relação com os colegas. A seguir, apresentamos um dos três
esquemas Estrela de Davi para o ensino de gêneros acadêmicos:

Quadro 2 – ESTRELA DE DAVI: Estratégias didáticas para desvelar o implícito do artigo ou monografia

Fonte: Santos (2013: 353)

O planejamento do gênero acadêmico artigo ou monografia requer atitude
responsável e responsiva diante do objeto de estudo escolhido. Quanto à definição do
problema, algumas ações precisam ser tomadas para preencher a caixa de texto.
Primeiro, é necessário o aluno certificar-se do que não quer ou não sabe pesquisar,

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA DESVELAR O IMPLÍCITO
DO ARTIGO OU DA MONOGRAFIA

2.
Contextualizar

o gênero no
espaço e

tempo

5. Traçar um
esquema

metodológico
de coleta e
análise de

dados

6. Formular uma
justificativa social

e científica
relevante

4. Identificar e
definir perspectivas
teóricas relevantes
para a abordagem do

objeto

3. Definir
objetivos
claros e

exequíveis

1. Propor um problema

espaço e tempo

CRONOTOPIA: PRESENCIAL E VIRTUAL
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depois tornar o problema significativo, decidir sobre os dados, recolhê-los e examiná-
los em função do problema proposto.

Algumas perguntas a serem respondidas: 1. Qual o panorama? O que vai ser
pesquisado e com base em quê? Por que e para quê? Como e onde? Quando? Cada caixa
de texto corresponde a sequências que exercem função específica na construção do
enunciado: Contextualização ou delimitação – expositivas; A pergunta de pesquisa e a
perspectiva teórica – expositivo-argumentativas; A justificativa e os objetivos –
expositivo-argumentativas e narrativas; Descrição do corpus e da metodologia –
descritivas.

Após o plano do texto, a estrutura enunciativa é relativamente estável quanto à
extensão, embora apresente uma característica geral para artigo, monografia, dissertação
de mestrado, tese de doutorado, como se houvesse um desmembramento da Estrela de
Davi. Tomamos emprestado de Souto (2007) uma forma arquitetônica para a escrita do
artigo, pois aplicamos durante nossa experiência no Projeto SESA e sentimos que o
resultado foi satisfatório quanto à compreensão da organização do texto. Entretanto,
para nossa proposta acrescemos uma versão dialógica em que se busca desvelar as
vozes e enaltecer a relação de alteridade no texto.

Figura 2 – As quatro partes principais de um artigo, com as suas subdivisões, e as possíveis relações
alteritárias

Fonte: Santos (2013: 355)

As partes da representação de uma forma arquitetônica relativamente estável de
um artigo também seguem, de uma maneira geral, a estrutura do enunciado de outros
gêneros acadêmicos como a monografia, dissertação de mestrado e tese de doutorado,
evidentemente, com finalidades diferentes que modificam todo o projeto enunciativo.

1 – Introdução

2 – Materiais e Métodos

3 – Resultados Introdução

4 – Análise e Discussão

1 – Relações alteritárias com o objeto e com outros autores

2 – Relações alteritárias no campo

3 – Relações alteritárias com os sujeitos – objeto de estudo

Introdução4 – Relações alteritárias com os sujeitos do campo, com o objeto de
estudo e com outros autores e com os sujeitos de um porvir
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Por exemplo, o embasamento teórico que aparece previamente na introdução pode
receber uma ressalva em uma seção do artigo e assumir uma ou mais seções em uma
dissertação de mestrado ou tese de doutorado.

Assim, de uma forma relativamente estável, os gêneros acadêmicos apresentam
seções interligadas que se articulam em suas fronteiras. Na introdução, os fatos
conhecidos, resumo de estudos prévios, generalizações sobre conhecimentos
compartilhados e a indicação da relevância do assunto para a área e a identificação de
um problema a ser estudado. A segunda parte, “material e método”, também conhecida
como metodologia, descreve os materiais e procedimentos de coleta de dados e análise.
A terceira descreve os resultados a partir dos dados obtidos e pode apresentar exemplos
retirados do próprio trabalho. A quarta parte interpreta os resultados em relação ao que
se avançou no conhecimento do problema e pode apontar estudos futuros.

Essa arquitetônica é basicamente comum em várias propostas de ensino de
gêneros acadêmicos, o que diferencia nossa proposta é a ênfase na alteridade que
perpassa todo o ato dialógico antes, durante e depois da pesquisa, na relação do campo
para a escrita, nas construções do discurso reportado em um contexto de transmissão
que geram relações dialógicas únicas e irrepetíveis estabelecidas pelos interlocutores. É
uma busca constante da reflexão da fronteira entre o discurso citado e do citante, entre a
voz ouvida e a voz silenciada, entre a polifonia e a monofonia.

A questão está na definição do ponto de articulação do discurso de outrem, na
formulação da problemática e do objeto, presentes nos diversos gêneros, considerando
essa dinâmica do discurso de outrem e seu contexto narrativo. Para isso, o ato do
pesquisador e do sujeito que assina um texto evoca a expressão bakhtiniana: a palavra se
dirige à resposta efetiva do outro como um dos elementos, entre outros, de construção
de sentido; a representação e a antecipação da resposta suposta do outro devem integrar
a própria estrutura do enunciado, sem o que ele não pode se formular e permanece
ininteligível.

A cada novo gênero, o aluno se apropria de competências específicas das formas
composicionais e textuais para a formação de um novo gênero, validando as relações
interlocutivas e o processo de produção e recepção de cada gênero. Assim, o
conhecimento apreendido em um gênero facilitará o processo e a aprendizagem de outro
gênero acadêmico. A aprendizagem de um gênero menos complexo pode colaborar
para a compreensão de outro, por isso é possível pensar em gêneros intercalados, em um
processo de hibridização que facilita a compreensão de gêneros acadêmicos mais
complexos. Assim, as fases parasitárias elaboradas por Sobral (2009a) e transpostas por
nós são essenciais para o processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, o maior
conhecimento de formas discursivas na academia dará uma maior liberdade de uso dos
gêneros.

4.º Movimento – Escrita inicial do gênero: Nessa fase, o professor pode
auxiliar na discussão do esquema Estrela de Davi para que o aluno comece o processo
de escrita. Não deve ter preocupação com a forma pela forma, mas encorajá-lo a fazer
escolhas que poderão ser repensadas no movimento seguinte. Paralelamente, a forma
pode ser trabalhada mediante as necessidades de construção do discurso e do gênero.
Segundo Bakhtin (2004), toda forma gramatical é ao mesmo tempo um meio de
representação da realidade. Desse modo, cada uma dessas formas precisa também ser
considerada a partir do ponto de vista do seu potencial representacional e expressivo,
isto é, a estilística delas precisa ser elucidada e avaliada.
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5.º Movimento – Feedback: Essa etapa é uma das mais importantes, porque é
nela que a relação de confiança e respeito precisa ser mais ecoada e mais ouvida. Falar
de suas limitações e apresentar suas proposições são atos que representam dificuldades
para os alunos, pelo medo da aceitação ou rejeição pelo interlocutor.

Nessa fase, o professor pode aproveitar o feedback para desenvolver exercícios
de se aprimorar a norma padrão para os textos universitários. Entre outras propriedades,
há algumas que são identificadoras da modalidade escrita formal da língua e podem ser
exploradas simultaneamente com a produção dos textos, melhor dizendo, serem
trabalhadas, revistas em função dos textos. Tais como: ausência de marcas de oralidade
e de registro informal; precisão vocabular; coesão e coerência textuais; obediência às
regras gramaticais de concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal,
pontuação, flexão de nomes e verbos, colocação de pronomes oblíquos (átonos e
tônicos), grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e emprego de letras
maiúsculas e minúsculas), uso de crase, ortografia.

Vale ressaltar que, para Bakhtin, o ensino de sintaxe sem prover elucidação
estilística e sem atentar para enriquecer a própria fala dos estudantes carece de
significância criativa e não os ajuda a aumentar a criatividade das suas próprias
produções de fala, meramente instruindo-os a identificar as partes da linguagem já
prontas produzidas por outrem.

6.º Movimento – Socialização do Gênero: Essa fase produz um certo
acabamento às sequências e à produção do texto. O texto sai do momento de produção e
passa para circulação e recepção em uma escala social de maior abrangência. Os
princípios finalidade, reconhecimento e respeito vão alentar os alunos para o crescente
processo de aprendizagem. O projeto pedagógico deve elucidar o projeto enunciativo
elaborado pelo aluno de alguma maneira, seja por um evento, uma apresentação, um e-
book, um livro, disposto em e-portfólio ou mesmo em um blog. A ação pedagógica pode
ser refletida pelos interlocutores que devem se sentir parte do processo e apresentar sua
produção não apenas para receber a nota ou para cumprimento da atividade escolar, mas
também como uma responsabilidade para consigo mesmo e para um futuro que faz parte
do universo de sonhos de qualquer estudante.

5. Considerações Finais

Diante da limitação de espaço deste artigo, acreditamos que tentamos resumir a
nossa proposta de ensino e enfatizamos como princípio norteador o discurso de outrem
na fronteira da interação verbal e o próprio ato responsável na universidade e na vida à
luz dos preceitos de Bakhtin e do Círculo quanto às Ciências Humanas.

As sequências dialógicas as quais denominamos de um encadeamento fronteiriço
de atividades acadêmicas para a produção de um gênero são organizadas em
movimentos que procuram responder aos princípios sociopedagógicos e aos princípios
emotivo-éticos. Esses movimentos precisam atender à arquitetônica (eu-para-mim, eu-
para-o-outro, outro-para-mim), e os atos do professor e dos alunos em relação com o seu
outro não podem ser indiferentes à compreensão responsiva desses movimentos, por
isso os princípios “diálogo e interação” e “responsabilidade e responsividade” definem
o tempo e o espaço dos atos.

Desse modo, não existe um movimento mais importante que outro, cada um
exerce uma função que no conjunto se demonstra eficiente e eficaz. Deixar de executar
algum movimento pode trazer consequências que dificultarão o processo de
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aprendizagem. A experiência comprova que o primeiro movimento precisa ter a
capacidade de problematizar e desenvolver um sentimento de confiança para a
realização da atividade e deve permanecer até a última etapa. O último movimento está
na fronteira com os demais, em especial com o 1.º movimento, pois o encorajar e o
estimular, em nosso entendimento, só se destacam quando há finalidade para a atividade
proposta e o reconhecimento e o respeito pelo ato desenvolvido.

A perspectiva da tese defende que o campo de conhecimento nos leva a considerar
as especificidades das disciplinas acadêmicas, e tendo em conta o ensino ou a pesquisa
obriga-nos a articular a análise dos conteúdos temáticos e da escrita com os vários
espaços institucionais de produção do discurso, espaços acadêmico ou educacional com
os de pesquisa científica. Dentro desse contexto, na relação complexa entre a escrita
universitária, conhecimento e know-how adquiridos nas áreas, está a apropriação para
localizar as intervenções pedagógicas. É, portanto, uma questão de apoiar os nossos
alunos por meio de transição para o letramento acadêmico, pois não há um letramento
comum para todas as disciplinas e compreensão de tipos de discurso, mas várias
vertentes de estudo, consequentemente de produção de texto. Nesse sentido, é preciso
considerar as conexões entre escrita e conhecimento em uma disciplina, bem como o
papel epistemológico do último porque a escrita e o objeto da escrita não podem ser
separados, e a aprendizagem da escrita disciplinar terá de ser feita em ligação com o
ensino da disciplina em si.

Em outubro de 2013, lançamos os livros referentes ao Projeto SESA e
apresentamos o relato da experiência em três instituições portuguesas parceiras da
comissão científica: Universidade do Porto, Universidade de Coimbra e o Instituto
Politécnico do Porto. Como resultado dessas ações, o Projeto SESA, de 2014 a 2016,
será vivenciado nessas instituições, utilizando a proposta pedagógica aqui desenvolvida.
Será utilizada a plataforma Moodle para atividades colaborativas entre alunos e
docentes de ambas universidades, formando um intercâmbio no processo até a
finalização do trabalho com publicação dos professores e dos alunos das instituições. A
nova sistematização do projeto SESA, utilizando tempo e espaço diferenciados (virtual
e presencial), precisará ser investigada e, certamente, reformulada, como todo trabalho
que tem um certo acabamento e um inacabamento que lhe são próprios.

A proposta dialógica elaborada após a análise da vivência do projeto piloto é a
resposta que encontramos nas fronteiras do Projeto SESA. Provavelmente, ela poderá
ser aplicada a outra comunidade acadêmica, em outra área, com outros interlocutores
em tempo e espaço diferenciados e existirão novas fronteiras, em uma relação dialógica
com o passado, o presente e o futuro, com a capacidade de ser interpelada pelo outro do
ponto de vista ético, responsável e responsivo. Enfim, que os desígnios sejam sempre
para o porvir de uma educação justa e dialógica, que não se fortifique apenas na direção
do publicar ou do perecer, mas esteja sempre na fronteira de oportunizar o discente a
refletir sobre ser para o outro e para si mesmo, de se sentir o centro valorativo de toda
arquitetônica acadêmica e da própria existência, ocupar um lugar de interlocutor ativo
na esfera da comunidade dialógica da universidade.

Referências

Antunes, Celso. 2006. A Linguagem do Afeto. Como ensinar virtudes e transmitir
valores. Campinas: Papirus.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4743



Bakhtin, Mikhail Mikhailovitch. 1981.The dialogic imagination: Four essays by M. M.
Bakhtin. Tradução de: Emerson, C.; Holquist, M. Austin, TX: University of Texas
Press.

_____. 1961. Para uma refeitura do livro sobre Dostoievski. Toward a Reward a
Reworking of the Dostoevsky Book, In: Problems of Dostoevsky’s Poetics. Appendix
II, p. 283-302.

______. 2004. Dialogic Origin and Dialogic Pedagogy of Grammar: Stylistics in
Teaching Russian Language in Secondary School. In: Journal of Russian and East
European Psychology, v. 42, n. 6, p. 12-49, nov./dec. Disponível em:
<http://ematusov.soe.udel.edu/02%20Bakhtin.pdf>. Acesso em: 25/10/2013.

______. 2010a. Os gêneros do discurso. In: ______. Estética da criação verbal. 5. ed.
Tradução de: Bezerra, Paulo. São Paulo: Martins Fontes: 261-306.

______. 2010a. Reformulação do livro de Dostoiévski. In: ______. Estética da criação
verbal. 5. ed. Tradução de: Bezerra, Paulo. São Paulo: Martins Fontes: 337-357.

______. 2010a. Os estudos literários hoje. In: ______. Estética da criação verbal. 5. ed.
Tradução de: Bezerra, Paulo. São Paulo: Martins Fontes: 359-366.

______. 2010a. Apontamentos de 1970-1971. In: ______. Estética da criação verbal. 5.
ed. Tradução de: Bezerra, Paulo. São Paulo: Martins Fontes: 367-392.

______. 2010a. Metodologia das ciências humanas. In: ______. Estética da criação
verbal. 5. ed. Tradução de: Bezerra, Paulo. São Paulo: Martins Fontes: 393-410.

______. 2010a. O problema do texto na linguística, na filologia e em outras ciências
humanas. In: ______. Estética da criação verbal. 5. ed. Tradução de: BEZERRA, P.
São Paulo: Martins Fontes: 307-336.

______. 2010b. Para uma filosofia do Ato Responsável. Tradução de: MIOTELLO, V.;
FARACO, C. A. São Carlos: Pedro & João Editores.

Bakhtin, Mikhail Mikhailovitch e Volochínov ,Valentin. 2009 [1929]. Marxismo e
filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da
linguagem. Tradução de: Lahud, M.; Vieira, Y. F.; Wisnik, L. T.; Cruz, C. H. D. C. São
Paulo: Hucitec.

Barros, Diana Luz Pessoa de. 2007.Contribuições de Bakhtin às teorias do texto e do
discurso. In: Faraco, Carlos Alberto; Tezza, Cristóvão.; Castro, Gilberto de. Diálogos
com Bakhtin. 4. ed. Curitiba: Editora da UFPR: 21-38.

Faraco, Carlos Alberto. 2009. Linguagem & Dialógica: as ideias linguísticas do círculo
de Bakhtin. São Paulo: Parábola.

Freitas, Maria Teresa de Assunção. 2007. In: Faraco, Carlos Alberto; Tezza, Cristóvão.;
Castro, Gilberto de. Diálogos com Bakhtin. 4.ed. Curitiba: Editora da UFPR: 141-160.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4744



Santos, Eliete Correia dos. 2013. Uma proposta dialógica de ensino de gêneros
acadêmicos: nas fronteiras do Projeto SESA. 418p. Tese (Doutorado) – Doutorado em
Linguística, Universidade Federal da Paraíba, UFPB.

Sobral, Adail. 2009a. Do dialogismo ao gênero: as bases do pensamento do círculo de
Bakhtin. Campinas: Mercado de Letras.

Souto, Antonio. 2007. Anatomia de um artigo. Recife: UFPE.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4745


