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O objetivo deste trabalho é apresentar o conceito de gêneros acadêmicos
aplicado à construção da proposta que elaboramos na tese de doutorado. Trata-se de
uma proposta teórico-metodológica de ensino de gêneros acadêmicos à luz dos preceitos
de Bakhtin e 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.

Tomamos os gêneros como manifestação da cultura e refletimos sobre a cultura
da acadêmica. Em um primeiro momento, expomos a concepção de gênero e acerca do
espaço e tempo, respaldados em alguns conceitos como exotopia e cronotopo para
definir o que pensamos a respeito de cultura e, em um segundo momento, recuperamos
uma breve história do aspecto normativo dos gêneros na esfera acadêmica como espaço
coletivo construído por sujeitos que representam o mundo e definem o que é ou não
permitido nessa esfera.

1. A CONCEPÇÃO DE GÊNEROS DISCURSIVOS

Esta seção é dedicada ao entendimento sobre a noção de gênero no sentido
desenvolvido pelo Círculo Bakhtiniano. Para Bakhtin (1992: 312), “o que se ouve soar
na palavra é eco do gênero em sua totalidade.” Assim, ele toma gênero como enunciado
dizendo que o gênero do discurso não é uma forma da língua, mas uma forma de
enunciado que recebe daquele uma expressividade determinada.

Rojo (2005), fazendo um levantamento de estudos no Brasil que tomam por base
as teorias dos gêneros, divide esses trabalhos em duas vertentes: teoria de gêneros do
discurso ou discursivos e teoria de gêneros de texto ou textuais. A autora afirma que
ambas as vertentes encontram-se enraizadas em diferentes releituras da herança
bakhtiniana, sendo que a teoria dos gêneros discursivos centra-se no estudo dos
parâmetros das situações de produção dos enunciados ou textos e em seus aspectos
sócio-históricos. Já a teoria dos gêneros de textos está centrada na descrição da
materialidade textual (estrutura ou forma composicional). Os dados levantados por essa
autora apontam para o fato de todos os trabalhos fazerem descrições de recursos
linguísticos, de enunciados ou de textos pertencentes ao gênero, no entanto adotavam
metodologia e procedimentos diversos e recorrem a diferentes autores e conceitos para a
seleção de categorias de análise.

Muitos estudiosos refletiram sobre os elementos constitutivos da situação de
comunicação, alguns parâmetros constitutivos das condições de produção/recepção dos
gêneros discursivos foram revistos por Bronckart (1999), resumidos por Grillo e
Cardoso (2003) como os parâmetros que correspondem às condições enunciativas que
presidem toda produção de linguagem. São eles: esfera de comunicação, identidade
social dos interlocutores, finalidade, concepção do referente, suporte material e natureza
do interdiscurso. Esses parâmetros são chamados por Bakhtin (1992[1953]) de situação
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imediata de comunicação, combinados com a abordagem das condições sócio-históricas
que estão relacionadas aos aspectos ideológicos em uma dada formação social.

O que nos importa aqui é deixar claro o que entendemos do conceito de gêneros
discursivos e como procuraremos aplicá-lo em nossa análise de gêneros acadêmicos,
como reflexos de uma condição específica e a suas finalidades que definem o conteúdo
(temático), o estilo da linguagem e sua construção composicional. Esses elementos
estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados
pela especificidade de um determinado campo da comunicação que elabora “seus tipos
relativamente estáveis de enunciados” (Bakhtin 2010: 262), com predomínio do
coletivo, do social sobre o individual e o subjetivo.

A atração do jovem Bakhtin por esta noção [de “gênero”] é
facilmente explicável: ela está bem de acordo com as suas duas
opções metodológicas iniciais: a não separação entre forma e
conteúdo e a predominância do social sobre o individual. Isso
porque o gênero está em primeiro lugar, ao lado do coletivo e do
social. (Todorov 1981: 124).

Além dessas questões apontadas por Todorov (1981), vale destacar que as ideias
de Bakhtin não aparecem de forma diacrônica e nem em um único escrito, mas sempre
apreciavam a heterogeneidade dos gêneros discursivos e a dificuldade de definir a
natureza geral do enunciado. Bakhtin (2010) estabelece duas categorias: gêneros
discursivos primários (simples) e secundários (complexos) e sinaliza em não se tratar de
uma diferença funcional. A distinção se constitui nas dimensões das esferas de uso da
linguagem; os primários são da ordem da comunicação cotidiana e os secundários são
produzidos a partir de códigos culturais mais complexos e elaborados,
predominantemente escritos.

Com essa valorização das esferas de usos, é possível pensar nas formulações de
Bakhtin sobre os gêneros discursivos no contexto “das interações de uma cultura
dialogicizada não apenas pela palavra, mas por linguagens de comunicação, seja dos
ritos ou das mediações tecnológicas” (Machado 2005: 163).

Para o campo da linguística, o estudo da natureza do enunciado e da diversidade
de formas de gênero dos enunciados nos diversos campos da atividade humana opera
com enunciados concretos, e é esse ponto que interessa a nossa discussão. “A língua
passa a integrar a vida através de enunciados concretos (que a realizam); é igualmente
através de enunciados concretos que a vida entra na língua” (Bakhtin 2010: 265).

Essa dimensão criadora das atividades pertencentes a diferentes áreas não se
inscreve em uma mesma ordem das coisas, nem igualmente para os indivíduos. “O
indivíduo dispõe, certamente, de formas idênticas às de qualquer outro membro da
comunidade, mas nenhuma forma, isto é, nenhuma abstração pode ser transmitida a
quem quer que seja a não ser na concretude da relação” (Faïta 2005: 164) nas quais se
perfilam os sujeitos singulares.

Bakhtin afirma que, na maioria dos gêneros, o estilo individual não faz parte do
plano do enunciado, exceto nos artístico-literários. Acrescenta que os estilos de
linguagem ou funcionais não são outra coisa senão estilos de gêneros de determinadas
esferas da atividade humana e da comunicação, que os gêneros são empregados de
acordo com as condições específicas de cada esfera. Assim o estilo integra a unidade do
gênero do enunciado como seu elemento.

Nesse sentido, para refletir sobre os gêneros acadêmicos, parece-nos necessário
pensar sobre essa relação do social com o individual, sobre a normatização que se
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exprime nas combinações que o enunciado realiza, ao mesmo tempo entender que a
individualidade resulta da concepção que o locutor tem de seu projeto discursivo. Faïta
(2005: 164) assegura que:

as normas, as restrições que regem as formas, constituem o
quadro com o qual e no qual se materializa a multiplicidade de
trocas constitutivas de toda atividade. É, pois, evidente que a
descoberta de nossa individualidade combina com o grau de
clareza da relação entre o uso da linguagem e o campo em que
se exerce essa atividade; é essa percepção que nos confere o
domínio dos gêneros, do jogo “dramático” no diálogo, da
subversão possível desses mesmos gêneros. A norma, as formas
prescritivas não funcionam mais só como referência à
vinculação social, mas como meio de pensar, e, ao mesmo
tempo, como coação para o pensamento.

Para nós fica evidente que quanto maior for o conhecimento das formas
discursivas na academia, maior será a liberdade de uso dos gêneros, o que representa
uma postura ativa do graduando para efeitos comunicativos e expressivos, que depende
muito mais do contexto comunicativo e da cultura do que da própria palavra. Além
disso, vale ressaltar que a motricidade do diálogo é assegurada na soma das
contradições do processo de produção de sentidos, conforme enfatiza Faïta (2005: 166):

1. Contradição entre a individualidade da produção e a
dimensão social do ato;
2. Contradição entre a pregnância incontornável das normas
e a liberdade do projeto discursivo;
3. Contradição entre a liberdade de criação e a implicação de
todo sujeito na relação triádica entre ele mesmo, o outro e essas
vozes que se exprimiram antes ou se exprimem em outros
lugares, em paralelo.

Essas contradições parecem ressoar a maneira como pensamos investigar o
nosso objeto de estudo. Primeiramente, por acreditarmos que o enunciado apresenta
marcas de dependência ao locutor; depois, pensamos que não há sobreposição de vozes
como visto no capítulo anterior; e finalmente, os gêneros discursivos apresentam-se ao
locutor como recursos pensantes e dizentes. Esses gêneros acadêmicos podem ser
desviados de seu destino e colaborar para novas formas de estratificação discursiva,
contribuindo para novos gêneros e estilos na comunidade científica/acadêmica.

Sabemos que a escrita acadêmica responde a um conjunto de critérios de
aceitabilidade que definem, muitas vezes, o estilo do gênero dentro dos padrões que
buscam dar uma unidade à escrita das pesquisas, pensados em uma escala
comunicacional que se estende para além da interação do dito e envolve o não dito da
enunciação concreta social e culturalmente configurada. A respeito dessa problemática,
entrevistamos1 a profa. Marília Amorim sobre sua obra O Pesquisador e seu Outro
ressaltando a temática estilo do gênero científico. Amorim analisa o texto “La Folie
Wittgenstein” de Françoise Davoine, cuja escolha se deu por causa da relação entre a
forma e o conteúdo, na medida em que revela traços significativos para o estudo que

1 A entrevista foi realizada no dia 31 de maio de 2012, no gabinete da referida professora, na
Universidade de Paris 8.
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visa sublinhar a relação entre a alteridade tal como é representada no texto e a
construção do saber. Amorim nos conta que:

A “La Folie Wittgenstein” é de uma psicanalista que escreve
sobre psicose. No início achei que não tinha nada a ver comigo,
com minha tese [...] depois, vi que o livro tinha tudo a ver com o
que eu estava pesquisando, tratando, porque ela conseguiu fazer
um texto de pesquisa baseado na psicanálise como Freud fez,
enfim, casos clínicos com os quais formula. Essa psicóloga
conseguiu fazer um livro que é de pesquisa, tratando de uma
questão importantíssima e complexa na psicanálise, a clínica
com psicótico, com neurótico claro, mas com psicótico é
diferente. Ela está tratando de uma questão super difícil e
específica em psicanálise. Ela consegue trazer conceitualmente
autores da área, Freud e outros autores americanos, Lacan. Foi
buscar na filosofia de Wittgenstein muitos elementos para
pensar a linguagem do psicótico em relação a que conversa é
essa com psicótico. Traz o quadro teórico completo. Ela tem um
problema de pesquisa definido, traz respostas para os problemas
[...] Numa escrita fora do convencional, parece um romance,
criou uma ficção, a escrita de uma ficção. Há personagens,
diálogos, mas é um texto de pesquisa. Eu achei aquilo fantástico
[...] Ela concretiza aquilo que eu estava tentando trabalhar, a
ideia de que há algo em comum entre o romance polifônico que
fala Bakhtin e a escrita da pesquisa em Ciências Humanas, uma
espécie de confirmação da minha tese.

Como se percebe, Amorim já sinalizava a expansão dos gêneros discursivos na
comunidade acadêmica, o compromisso com o conhecimento da linguagem como
manifestação viva das relações culturais ratifica as palavras de Bakhtin (2010: 353)
quando afirma “que nos falta é uma audácia científica e investigadora sem a qual é
impossível elevar-se ao alto nem descer às profundidades”. Essa dialética dos estilos
subjetivos em diferentes graus, geral e individual, abre perspectivas interessantes, pelo
convite de mudança de paradigma para a análise da troca verbal. Amorim acrescenta
que está começando a experimentar:

um convite meio complicado [...] para o pesquisador em
Ciências Humanas se autorizar uma maior liberdade na escrita
que não é uma liberdade poética, sair por aí fazendo romance ou
poesia, mas algo que dê ao texto um trabalho de estilo onde essa
dimensão polifônica da pesquisa aparece mais forte, mais
presente, mais fluida. Como a nova escrita de pesquisa segue
uma convenção, de uma certa maneira mata o estilo que fala
muito no texto. [...] Defendo a ideia de que o trabalho do estilo,
da escrita fala, tem alguma coisa a dizer e aonde não há trabalho
de estilo, onde não há possibilidade de produzir uma escrita
singular, alguma coisa vai ficar sem ser dita.
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É evidente na fala de Amorim que a situação e o meio social determinam
completamente a estrutura da enunciação, mas também aponta um repensar nos estratos
mais profundos da estrutura que são determinados “pelas pressões sociais mais
substanciais e duráveis a que está submetido o locutor” (Volochínov [1976]2005: 125).
A autora acredita que não é fácil fazer isso “na academia, numa tese, hoje, talvez nem
pensar”, no entanto ela comenta sobre seu último trabalho que escreveu de maneira livre
que, na França, há uma vantagem, a liberdade de escrever em meio a tanta produção
intelectual.

O gênero ensaio, onde tenho me situado mais ultimamente. É
muito mais livre no sentido do que conta é a produção de
pensamento, então você pode circular de uma área para outra, a
interdisciplinaridade é mais aceita e a própria forma de escrita.
[...] Alguma coisa deixa de ser dita quando o seu texto tem que
ser formatado, a forma é predada, ela não é resultado da própria
escrita na relação forma e conteúdo. A forma é fixa, é anterior.

Assim, Amorim explana sobre esse convite que ela faz em seu último livro
“Petit traitê de la bêtise contemporaine, suivi de Comment (re)devenir intelligent”.
Trata-se de um livro que critica os vários elementos da cultura contemporânea, da pós-
modernidade que não segue a essas convenções acadêmicas. Segundo Amorim, assim
como existe a palavra que nos torna idiotas, ou que pelo menos tenta, existe aquela que
nos torna inteligentes ao nos dar um lugar no processo de transmissão e circulação da
cultura. “A cultura é o que resiste porque ela nos fornece elementos múltiplos,
provindos dos diferentes saberes, da arte, da história etc. para entender e valorizar a
complexidade das coisas e desconfiar das simplificações idiotizantes”.2

É necessário perceber a cultura acadêmica como desestabilizadora de uma
ordem cultural; a linguagem como uma manifestação viva de uma rede de vozes que
vive do presente, mas recorda o seu passado e se projeta para um futuro. Em cada
esfera, há um repertório de gêneros que se desenvolve e se complexifica a própria
esfera, formando uma cultura híbrida e plural, mas que busca através das normas uma
unidade que facilita a comunicação entre os membros de uma esfera, como também os
limita em busca de uma impessoalidade, silenciando as vozes que deviam ressoar no
processo de escrita, conforme veremos na próxima seção.

2. OS GÊNEROS COMO MANIFESTAÇÃO DE CULTURA

Na seção anterior, vimos que o gênero, de acordo com Bakhtin (1981: 109),
“vive do presente, mas sempre recorda o seu passado, o seu começo. É o representante
da memória criativa no processo de desenvolvimento literário”. Nesta seção,
continuaremos nossa reflexão sobre os gêneros como manifestação da cultura, em
especial a acadêmica. Num primeiro momento, buscaremos continuar nossa reflexão
acerca do espaço e tempo, respaldados em alguns conceitos como exotopia e cronotopo
para definir o que pensamos a respeito de cultura e, em um segundo momento,
recuperamos a história do aspecto normativo dos gêneros na esfera acadêmica como
espaço coletivo construído por sujeitos que representam o mundo e definem o que é ou
não permitido nessa esfera.

2 Trecho da entrevista publicada em 4 de março de 2012, no blog Conversa Afiada – por Paulo Amorim.
Disponível em: <www.conversaafiada.com.br/brasil/2012/03/04/pequeno-tratado-da-idiotice-
contemporanea-por-marilia-amorim/>. Acesso em: 15/06/2012.
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2.1 A cultura em um olhar bakhtiniano: exotopia e cronotopia

Os gêneros só podem ser pensados a partir da dimensão espacial e temporal e
devem ser pensados como uma ação de manifestação cultural específica de acordo com
a esfera de uso, num continuum relacional e dialógico. Nos textos de Bakhtin, a relação
espaço-tempo é estudada em dois conceitos construídos em momentos distintos:
cronotopo e exotopia.

A ideia de lugar exterior tem como texto-base “O autor e o herói” da obra
Estética da criação verbal (2010), como também aparece em “Para filosofia de um ato
responsável”. Esse primeiro texto traduzido em vários países apresenta
encaminhamentos diversos em livros e ensaios, havendo variações terminológicas para
a composição externa da imagem do personagem a partir do lugar que a consciência do
autor ocupa conhecida por exotopia, extraposição, outsideness, distância e
externalização3. A preferência pela tradução do russo para o francês exotopie foi
proposta por Todorov (1981), em sua primeira que sistematiza o pensamento de Bahktin
para a Europa Ocidental. (cf. Amorim, 2004, 2006; Machado, 2005, 2007, 2010; Tezza,
2007). Independentemente da tradução é importante saber que o termo é representação
do espaço e do tempo, trata-se de uma posição exterior a algo que pode ser percebida
em categorias que a completam no tempo e a situam no espaço, embora na 5.ª edição de
“Estética da Criação Verbal”, Bezerra (2010: X) afirma que a terminologia requer do
tradutor um cuidado especial com as categorias do pensamento, sua uniformidade, seu
emprego.

Na edição anterior de estética da criação verbal, aparece o termo
“isotopia” como tradução da categoria bakhtiniana
vnienakhodímost. Ora, na página 350 do original russo, o
próprio Bakhtin define essa categoria como distância: transcreve
em russo a palavra latina distantsia e ao lado, entre parênteses,
escreve vnienakhodímost. Toda a argumentação ou
distanciamento (ver “Notas”), e foi assim que traduzi; algumas
vezes como “distância”, o mais das vezes como
“distanciamento”.

A esse respeito, Machado chama atenção que é fundamental não perder a noção
de movimento nesses exercícios de metalinguagem, seja na interpretação ou na
tradução, e é preciso distinguir entre termos e conceitos.

Os termos são ampliações do léxico das línguas: aquilo que não
se pode dizer por meio de uma forma, será dito por uma outra
que pode dizê-lo com mais propriedade. Esta é uma lei geral da
semiose. Os conceitos, porém, não seguem a mesma lógica. O
conceito nasce num contexto de ideias e por mais que seja
interpretado no grande tempo da cultura, seu contexto não pode
ser descartado. (Machado 2010: 233).

Se pensarmos em conceito de exotopia como interpretação da consciência aberta
à vida, Bakhtin (2010) apresenta o autor como uma consciência de uma consciência que

3 Ver o texto de Machado (2010) sobre essa discussão terminológica em traduções feitas em espanhol,
inglês, francês e italiano.
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ultrapassa a estética e coloca o objeto estético no mundo dos valores transcendentes à
obra.

Não posso viver do meu próprio acabamento e do acabamento
do acontecimento, nem agir; para viver preciso ser inacabado,
aberto para mim – ao menos em todos os momentos essenciais –
, preciso ainda me antepor axiologicamente a mim mesmo, não
coincidir com a minha existência presente. (Bakhtin 2010: 11).

O acabamento a que o russo se refere vem de fora, é o outro que nos completa,
que enxerga o que não podemos ver, do mesmo jeito vemos no outro o que ele próprio
não pode enxergar. De acordo com Bakhtin (1992: 34), “uma relação impregnada da
tensão peculiar a uma exotopia – no espaço, no tempo, nos valores – que permite juntar
por inteiro um herói que, internamente, está disseminado e disperso no mundo do pré-
dado da cognição e no acontecimento aberto do ato ético”. Assim, quanto mais for o
inacabamento do autor em relação ao herói, a objetividade estética transforma-se em
objetividade cognitiva e ética.

Além dessa relação entre o autor-criador e o herói, o conceito de exotopia
fundamenta-se também no que Bakhtin (1992: 43) define de excedente da visão
humana. Trata-se da não coincidência dos horizontes concretos da contemplação de um
homem situado fora de mim e à minha frente. “Esse excedente constante da minha visão
e de meu conhecimento a respeito do outro é condicionado pelo lugar que sou o único a
ocupar no mundo: neste lugar, neste instante preciso, num conjunto de dadas
circunstâncias – todos os outros se situam fora de mim”. Do mesmo jeito, o autor
acrescenta que a visão que tenho do outro é precisamente a que só o outro vê quando se
trata de mim mesmo. É a exotopia do indivíduo no tempo, no espaço, na cultura capaz
de fornecer a condição de compreender de forma criativa.

No campo da cultura, a distância4 é a alavanca mais poderosa da
compreensão. A cultura do outro só se revela com plenitude e
profundidade (mas não em toda a plenitude, porque virão outras
culturas que a verão e compreenderão ainda mais) aos olhos de
outra cultura. Um sentido só revela as suas profundidades
encontrando-se e contactando com o outro, com o sentido do
outro: entre eles começa uma espécie de diálogo que supera o
fechamento e a unilateralidade desses sentidos, dessas culturas.
(Bakhtin 2010: 100).

O conceito de exotopia é fundamental para o trabalho em Ciências Humanas,
tema bastante discutido por Amorim (2004, 2006), a respeito de não se fazer uma fusão
dos dois pontos de vista – do pesquisador e do pesquisado – e que mantenha o caráter
dialógico, revelando sempre as diferenças e as tensões. A exterioridade do pesquisador
deve ser manifestada de forma a ser revelado no pesquisado algo que ele não pode ver.

Colocamos para a cultura do outro novas questões que ela
mesma não se colocava; nela procuramos resposta a essas
questões, e a cultura do outro nos responde, revelando-nos seus
novos aspectos, novas profundidades de sentido. Sem levantar

4 A palavra “distância” equivale à exotopia.

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

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3963



8

nossas questões não podemos compreender nada do outro de
modo criativo (é claro, desde que se trate de questões sérias,
autênticas). Nesse encontro dialógico de duas culturas elas não
se fundem nem se confundem; cada uma mantém a sua unidade
e a sua integridade aberta, mas elas se enriquecem mutuamente.
(Bakhtin 2010: 366).

Bakhtin também destaca a ignorância que tem sido dada nas ciências humanas
ao complexo acontecimento do encontro e da interação com a palavra do outro. “O
verdadeiro objeto é a inter-relação e a interação dos ‘espíritos’” (2010: 380) e apresenta
a preocupação na tentativa de compreender a palavra do outro. Primeiro compreender
uma obra da mesma maneira como a compreendeu o próprio autor sem sair dos limites
da compreensão dele e, em segundo, a sua exotopia temporal e cultural, inclusa em
nosso contexto, que muitas vezes é alheio para o autor.

Quando pensamos no ensino dos gêneros acadêmicos, essas questões sobre as
relações com o objeto e os outros que fazem parte do texto são inquietações legítimas.
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.

Bakhtin afirma que não há compreensão sem avaliação, 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.

Ao deparar com a cultura acadêmica no primeiro ano de graduação, o corpo
discente se sente em uma cultura estrangeira e, em muitos casos, chega ao fim do curso
com dificuldade de aprendizagem, contradizendo o ato de compreender que se estima
ser plural e polissêmico. Conhecendo pouco as convenções acadêmicas, as práticas e
como se dá esse processo de inter-relação, de separação de duas consciências, parece-
nos que podemos investir para que a inserção dos alunos em uma nova cultura possa ser
um processo menos doloroso para professores e, principalmente para próprios discentes,
que não assimilam essas fronteiras entre suas palavras e as palavras alheias, uma luta
dialógica constante.

Nesse sentido, se os gêneros são manifestação da cultura, é preciso entendê-los
na dimensão espácio-temporal das representações e da interatividade discursiva
animadas em seu interior. O gênero passa a ser a celebração das vozes na grande
temporalidade das culturas e civilizações. Bakhtin adverte que não se pode estudar a
literatura isolada de toda cultura de uma época, e pior ainda fechar o fenômeno literário
apenas na época de sua criação, em sua chamada contemporaneidade.

Quando tentamos interpretar e explicar uma obra apenas a partir
das condições de sua época, apenas das condições da época mais
próxima, nunca penetramos nas profundezas dos seus sentidos.
O fechamento em uma época não permite compreender a futura
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vida da obra nos séculos subsequentes; essa vida se apresenta
como um paradoxo qualquer. As obras dissolvem as fronteiras
da sua época, vivem nos séculos, isto é, no grande tempo, e
além disso levam frequentemente (as grandes obras, sempre)
uma vida mais intensiva e plena que em sua atualidade. (Bakhtin
2010: 362).

Diferentemente dos teóricos do Formalismo Russo que tomavam a progressão
cronológica unidirecional, sequencial para distinguir os tempos da narrativa do tempo
de experiência, Bakhtin buscou orientação nas leis da física e o seu interesse foi a
simultaneidade de experiências distintas que emergem em ações. O tempo indissociável
do espaço tornou-se fundamental para desfazer a noção de tempo absoluto e de tempo
cronológico. Para Bakhtin, “o ordenamento cronológico não faz sentido nem dentro
nem fora da narrativa (...), o tempo se organiza mediante convenções que não se
restringem a definir o movimento e o arranjo de situações vivenciais”, (Machado, 2010,
p. 211) o que faz da narrativa um campo fértil para investigação uma vez que se permite
ouvir as vozes dos discursos sobre a vida na arte.

No conjunto da obra de Bakhtin, vários textos retomam essa concepção do
tempo e, consequentemente, a concepção de homem. A cada tempo, uma nova
concepção de homem aparece, “começa com o romance grego, cujo tempo é voltado
para um passado mítico estável e em que o herói atravessa todas as provas
permanecendo idêntico a ele mesmo. Termina com o cronotopo de Rabelais, da cultura
popular e do carnaval” (Amorim 2006: 103) em o que o tempo é coletivo,
compartilhado por uma sociedade sem classes, que vive no presente, mas recorda o seu
passado, o seu começo, eliminando a ideia de nascimento original e a da morte
definitiva. Diferentemente do tempo místico, nessa perspectiva de entender o tempo
integrador do passado e do futuro mais longínquos, para ressignificá-los a cada
momento. Bakhtin (2010: 224) destaca que “Rabelais ocupa posição específica no
desenvolvimento do romance realista de formação a respeito da construção da imagem
do homem em crescimento com base no tempo folclórico histórico-popular” e incita-nos
a perceber a importância de Rabelais tanto para todo o problema da assimilação do
tempo no romance quanto, em particular, para o problema da imagem do homem em
formação e confere a Goethe uma atenção especial em suas análises.

A capacidade de ver o tempo, de ler o tempo no todo espacial do
mundo e, por outro lado, de perceber o preenchimento do espaço
não como um fundo imóvel e um dado acabado de uma vez por
todas, mas como um todo em formação, como acontecimento; é
a capacidade de ler os indícios do curso do tempo em tudo,
começando pela natureza e terminando pelas regras e ideias
humanas (até conceitos abstratos). O tempo se revela acima de
tudo na natureza: o movimento do sol, das estrelas, o canto dos
galos, os objetos sensoriais, visíveis das estações do ano; tudo
isso, em uma relação indissolúvel com os respectivos momentos
da vida humana, dos costumes, da atividade (do trabalho). (...)
Demais, os visíveis indícios complexos do tempo histórico, na
verdadeira acepção do sentido, são vestígios visíveis da criação
do homem, vestígios de suas mãos e da sua inteligência:
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cidades, ruas, casas, obras de arte, técnicas, organizações
sociais, etc. (Bakhtin 2010: 225).

Para Goethe, tempo e espaço são indissolúveis e concretos, ou seja, o aspecto
geográfico corresponde a um acontecimento histórico, portanto o tempo é histórico e a
imagem do homem está em formação. A atualidade, para ele, se manifesta como uma
essencial diversidade de tempos, tanto na natureza como na vida humana, o presente é
como remanescentes ou relíquias dos diferentes graus e formações do passado e como
embriões de um futuro mais ou menos distante. Bakhtin, então, nomeou por meio de um
neologismo: “cronotopo, uma categoria em que tempo e espaço são construídos na
composição da obra literária como texto de cultura (...). Cronotopo é uma forma de
compreensão da experiência”, (Machado 2010: 211-212) quase como uma metáfora da
noção de tempo nos campos da física e da biologia.

Se há diferenciações entre o conceito de cronotopo e o de exotopia, isso não
constitui uma contradição. Ao apresentar seu ponto de vista sobre o lugar do autor e da
obra no grande tempo, destacamos duas questões a esse respeito em passagens distintas
elaboradas por Bakhtin. Primeiramente, na grande temporalidade, as vozes nos gêneros
continuarão a ecoar entre nós e para além de nós:

Não existe a primeira nem a última palavra, e não há limites
para o contexto dialógico (este se estende ao passado sem
limites e ao futuro sem limites). Nem os sentidos do passado,
isto é, nascidos no dialógo dos séculos passados, podem jamais
ser estáveis (concluídos, acabados de uma vez por todas): eles
sempre irão mudar (renovando-se) no processo de
desenvolvimento subsequente, futuro do dialógo. Em qualquer
momento do desenvolvimento do diálogo existem massas
imensas e ilimitadas de sentidos esquecidos, mas em
determinados momentos do sucessivo desenvolvimento do
diálogo, em seu curso, tais sentidos serão relembrados e
reviverão em forma renovada (em novo contexto). Não existe
nada absolutamente morto: cada sentido terá sua festa de
renovação. Questão do grande tempo. (Bakhtin 2010: 410).

Em segundo lugar, o tempo que representa é diferente do tempo representado, o
que é comum em textos acadêmicos que podem ser autobiográficos ou fruto de
pesquisa-ação. Para Bakhtin (1978), mesmo as autobiografias, ou as confissões mais
autênticas, estariam fora do mundo, seriam representadas, porque seria imagem do
criador. O russo acrescenta ainda que por mais verdadeiro que seja o mundo
representado, ele não poderá ser idêntico ao mundo real, do ponto de vista espaço-
temporal, o que se cria é sempre imagem do autor-criador.

Depois dessa discussão a respeito dos conceitos exotopia e cronotopia, listamos
a seguir os principais pontos da abordagem cronotópica dos gêneros sintetizados por
Machado (2005: 159-161):

1. As obras, assim como todos os sistemas da cultura, são
fenômenos marcados pela mobilidade no espaço e no tempo;
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2. A cultura é uma unidade aberta, não um sistema fechado
em suas possibilidades;
3. Compreender um sistema cultural é dirigir a ele um olhar
extraposto5;
4. As possibilidades discursivas num diálogo são tão infinitas
quanto às possibilidades de uso da língua. Os gêneros
discursivos criam elos entre os elementos heterogêneos
culturais;

Se aplicarmos essa síntese ao nosso objeto de estudo, motiva-nos um trabalho de
compreensão das relações entre a expressão da individualidade e as pressões sociais que
as determinam como manifestações culturais situadas no espaço e no tempo, um sistema
aberto que não há limites para relações dialógicas futuras. Vale destacar, nessa reflexão,
os trabalhos de Adam (2004; 20126) e Adam e Groves (2007) sobre temporalidade que
nos ajudam a compreender que não pode haver invasão cientificamente objetiva/neutra
sobre o presente futuro7 dos outros ou de empréstimos de sucessores. É importante
assinalar que o ponto de vista do futuro presente8 facilita o reconhecimento de que
somos responsáveis pelo tempo-espaço distanciado, efeitos das ações em andamento
que irão materializar algum tempo, em algum lugar. A complexidade temporal de
futuridade social também compreende a esfera de ação tripla (passado, presente e
futuro), conhecimento e ética. E, portanto, move-se para longe da ênfase exclusiva no
conhecimento para abranger o que fazemos e suas potenciais consequências que se
estendem por vários trechos de tempo e espaço.

A autora propõe que uma investigação na área das humanidades e ciências
sociais precisa ser a implicação da modernização (amplamente, a busca do
desenvolvimento econômico ao lado da formação de instituições liberal-democráticas
do Estado) para a relação da humanidade com o seu futuro. Ela descreve como as
instituições da modernidade tardia estão sujeitas a uma contradição crucial entre o
crescente poder para criar o futuro que os acompanha e nossa capacidade de assumir a
responsabilidade pelas consequências desse poder. A questão crucial que ela coloca,
portanto, – como podemos conceber nossa responsabilidade para com o futuro? Nesse
sentido, ela ressalta que é um efeito de uma crise dentro dos pressupostos que
fundamentam os conceitos e imagens que nos permitiram acreditar no futuro, em
primeiro lugar, e em cuja produção as humanidades e, mais tarde, as ciências sociais
aplicadas têm historicamente desempenhado um papel importante.

5 Equivale a exotópico.
6 Na altura que fizemos o doutorado-sanduíche em Portugal, tivemos a oportunidade de participar do
evento “Os tempos Sociais e o mundo contemporâneo: um debate para as Ciências Sociais e
Humanidades” – UMINHO-PT, no qual a profa. Bárbara Adam apresentou uma vasta literatura sobre os
estudos de tempo e futuro que estão disponíveis no site <www.cardiff.ac.uk/socsi/futures>.
7 A expressão Presente futuro, no glossário, refere-se a abordagens para o futuro a partir do ponto de
vista do presente através do qual procuramos prever, transformar e controlar o futuro para o benefício do
presente. Ele projeta o futuro como um terreno que está vazio, aberto e sujeito a colonização. A partir
desse ponto de vista o presente factual é real, enquanto o futuro presente, futuros latentes apresentam um
estado que ainda se tornará uma realidade. Disponível em:
<www.cardiff.ac.uk/socsi/futures/glossary.doc>. Acesso em: 03/09/2012.
8 De acordo com o glossário, entende-se Futuro presente como um ponto de vista que nos posiciona com
referência aos atos e processos já existentes no caminho e nos permite acompanhar as ações de seus
potenciais impactos sobre as gerações futuras. Ele permite-nos conhecer a nós mesmos como
responsáveis por nossa timeprint e os efeitos do tempo-espaço distanciado de nossas ações e omissões.
Disponível em: <www.cardiff.ac.uk/socsi/futures/glossary.doc>. Acesso em: 03/09/2012.

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

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3967



12

Vale destacar também que o espaço e o tempo de ensinar e aprender eram
determinados pelo movimento, deslocamento até a instituição designada para a tarefa de
ensinar e aprender, o tempo que o homem dedicava à formação escolar em um espaço
institucional, a sala de aula. As transformações tecnológicas impõem novos ritmos e
dimensões à tarefa de ensinar e aprender, o estado de aprendizagem é constante, é se
adaptar ao novo. Além disso, múltiplas são as agências que apresentam informações e
conhecimentos a que se pode ter acesso, sem a obrigatoriedade de deslocamentos físicos
até as instituições tradicionais de ensino para aprender. Nesse sentido, não podemos
falar de espaço e tempo fora ou exterior a nós. Em se tratando do que chamamos de
“espaço-tempo virtual”, jamais poderíamos separá-lo de um pretenso “espaço-tempo
real”, pois ambos só são espaços-tempo real ou virtual em detrimento de nós, somos nós
quem conferimos esse status de espaço-tempo a partir de nossas intuições acerca do que
seja espaço-tempo definido pelo homem. Uma vez que não haja mais seres humanos,
não haverá mais espaço-tempo, nem histórico, nem geográfico, pois são noções
atribuídas a partir de nós mesmos.

O que se desloca é a informação em dois sentidos: o primeiro, o da
espacialidade física, em tempo real, sendo possível de serem acessadas através das
tecnologias mediáticas de última geração. O segundo, pela sua alteração constante,
transformações permanentes, sua temporalidade intensiva e fugaz. Velocidade, esse é o
termo síntese do status espaço-temporal do conhecimento na atualidade. Velocidade
para aprender e velocidade para esquecer. Velocidade para acessar as informações,
interagir com elas e superá-las com outras inovações. (Kenski 2007).

Como é o espaço e tempo do professor? Pensar na atuação de um professor é
necessário em sua formação inicial e continuada dentro e fora da sala de aula, sobre sua
identidade pessoal e profissional docente, seus anseios, seus estilos. Qual é a
familiarização desse profissional com as novas tecnologias educativas, suas
possibilidades e limites para que faça escolhas conscientes sobre o uso das formas mais
adequadas ao ensino de um determinado tipo de conhecimento, em um determinado
nível de complexidade, para um grupo específico de alunos e no tempo disponível. O
que cabe ao ensino virtual e o que cabe somente ao presencial? Como pensar o espaço-
tempo da sala de aula? Quais são os desafios e perspectivas para esse novo professor? A
apreensão do conhecimento na perspectiva das novas tecnologias eletrônicas de
comunicação e informação, ao ser assumida como possibilidade didática exige que, em
termos metodológicos, também se oriente a prática docente a partir de uma nova lógica.
Compreender este novo mundo com uma nova lógica, uma nova cultura, uma nova
sensibilidade, uma nova percepção. Não mais, apenas, a perspectiva estrutural e linear
de apresentação e desenvolvimento metodológico do conteúdo a ser ensinado; nem
tampouco, a exclusiva perspectiva dialética. O espaço-tempo do professor está
relacionado ao posicionamento não mais como o detentor do monopólio do saber, mas
como um parceiro, no sentido clássico do termo, que encaminhe e oriente o aluno diante
das múltiplas possibilidades e formas de se alcançar o conhecimento e de se relacionar
com ele.

Fazendo uma analogia da situação do professor com a realidade, é como estar
“plugado” o tempo inteiro, o Sony Ericsson Timescape™ modifica a maneira como o
usuário deve interagir com outras pessoas reunindo todas as suas comunicações em uma
exibição. Todos os eventos (texto, multimídia ou atualizações de serviços da web)
aparecem como um bloco em um fluxo cronológico na tela. O uso de gêneros digitais
(blog, portfólio, etc.) na internet para fins educacionais e acadêmicos estariam nessa
vertente do “timescapes” que, para Jesus (2013, p. 28), “é um novo arranjo espaço-
temporal que se estrutura em torno da ampliação do espaço real em favor do virtual,
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ligado a uma temporalidade múltipla, que parodoxalmente é só presente e ao mesmo
tempo tem uma duração”.

Como efeito dessas reflexões sobre grande temporalidade, em especial a nossa
responsabilidade para um futuro, no que esperamos fazer com o ensino de gêneros
acadêmicos na fronteira da normalização e da individualidade, da voz do autor e das
outras vozes que circulam a enunciação, levantamos uma questão: como fazer o corpo
discente enxergar as formas idênticas disponíveis a qualquer membro da comunidade
acadêmica, sobretudo a abstração que, a nosso ver, só pode ser realizada na concretude
da relação, com as nuanças sociais, psicológicas e afetivas9 nas quais se perfilam os
sujeitos singulares ao se inscreverem em áreas diferentes?

“A normatização exprime-se nas combinações que o enunciado realiza,
enquanto a individualidade resulta da livre concepção, pelo locutor, do seu projeto
discursivo” (Faïta 2005: 164). A norma gramatical, as normas da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas – Brasil) ou qualquer outra, a ISO (Internacional
Organization for Standardization), por exemplo, não são apenas referências para
aceitação social, mas como processo e coação do pensamento do que é permitido ou não
em uma esfera de comunicação.

Refletir sobre o problema do acabamento do enunciado, a materialização da
posição do autor-criador, em relação às vozes ouvidas e silenciadas em seu texto,
independentemente das normas linguísticas ou determinadas por uma esfera, permite-
nos nortear como a cultura interfere no ato individual e social do sujeito; em especial, na
esfera acadêmica, entender o processo histórico das normas vigentes na universidade
oportuniza investigar a fronteira entre a pregnância incortonável das normas e a
liberdade da escrita, culturalmente situada em um espaço e tempo, destaques que se
seguem na próxima seção.

2.2 A cultura da normalização acadêmica

Bakhtin (2010: 309) já apontava o problema das fronteiras do texto, o texto
como enunciado, o problema das funções do texto e dos gêneros de texto, o problema
do segundo sujeito “que reproduz (para esse ou outro fim, inclusive para fins de
pesquisa) o texto (do outro) e cria um texto emoldurador (que comenta, avalia, objetiva,
etc.)”. O texto que reflete todos os textos (no limite) de um dado campo do sentido e
que apresenta dois polos. Cada texto “pressupõe um sistema universalmente aceito (isto
é, convencional no âmbito de um dado grupo) de signos, uma linguagem. (...) por trás
de cada texto está o sistema de linguagem” (2010: 309). Há nessa dimensão o que pode
ser repetido e reproduzido e o que é individual, único e singular, onde reside todo o
sentido, a intenção por ser criado.

Além desses problemas do texto e de suas fronteiras, Bakhtin acrescenta que o
acontecimento da vida do texto se desenvolve na fronteira de duas consciências, de dois
sujeitos. “É um encontro de dois textos – do texto pronto e do texto a ser criado, que
reage; consequentemente, é o encontro de dois sujeitos, de dois autores”. (2010: 311).
Nesse sentido, podemos acrescer a essas tensões levantadas por Bakhtin,
especificamente, a fronteira do texto acadêmico e da normalização. Como estabelecer
um equilíbrio entre o texto e a normalização? Buscar um caminho para quando as
normas culturalmente estabelecidas e difundidas sem normalização, muitas vezes, não

9 Apresentamos uma discussão mais aprofundada a esse respeito na proposta pedagógica, ver a tese de
Santos (2013)
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possam afetar o diálogo do pensamento humanístico de maneira especial quando se trata
da complexa inter-relação do texto – objeto de estudo e reflexão – e do contexto a ser
criado – que interroga, que levanta projeções, no qual se realiza o pensamento
cognoscente e valorativo do pesquisador.

Aqui, o que nos importa entender quais os impactos dessas normas, como
manifestação de uma cultura, para a escrita acadêmica? Como compreender o uso das
normas internacionais ou nacionais sem que haja prejuízo para o projeto discursivo?
Para responder a essas questões, nesta seção, apresentamos uma breve explanação sobre
NBR que regem os textos acadêmicos, a ABNT.

Desde a pré-história, o homem descobriu como podia manipular a natureza para
atingir os seus próprios fins, estendendo a aplicação dos princípios da normalização
como uma vantagem para si próprio. Podemos considerar a linguagem falada e escrita
como as formas primárias de Normalização, estas foram desenvolvidas para possibilitar
a comunicação e o entendimento entre a humanidade, ou seja, para normalizar.

A Normalização reflete o estado de crescimento de uma economia, pois nem
todas as normas internacionais ou regionais são adequadas para uma adaptação ao nível
nacional cuja normalização deverá tanto quanto possível basear o seu acervo normativo
no acervo normativo internacional. Nos países desenvolvidos, o progresso está
intimamente relacionado a uma cultura das normas; os países em desenvolvimento que
se encontram no limiar da industrialização e pretendem melhorar a qualidade de vida
das populações deverão orientar as suas ações para formar uma cultura das normas
assimilada pelo aspecto econômico e social. Se normalizar consiste, de um modo
particular, na formulação, edição e implementação de normas, para que se tenha
benefícios da atividade de normalização, parece-nos importante que os órgãos
competentes tenham atenção às normas que podem não se adaptar ao que se espera da
sociedade, podendo ser exigente em demasia ou insuficiente em outros aspectos.

É preciso entender que a normalização não pode ser decretada nem ser imposta.
A Norma é um documento que pode ser utilizado como referência em contratos ou leis,
todavia, nessas situações, a decisão da sua utilização deverá ser uma decisão livre das
duas partes (caso dos contratos) ou uma decisão dos governantes ou representantes do
setor (caso das normas tornadas obrigatórias por lei).

A normalização é divida em três grandes níveis – internacional, regional e
nacional10 – representando estes a extensão geográfica, política ou econômica da
normalização. Entre as principais organizações internacionais de normalização podem
ser citadas ISO (Internacional Organization for Standardization), IEC (Internacional
Electrotechnical Commission) e ITU (Internacional Telecommunication Union). As
organizações regionais são comissões de países situados em uma mesma área
geográfica, política e econômica, a saber, CEN (Comité Européen de Normalisation),
CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique), ETSI (European
Telecommunications Standards Institut), COPANT (Comissão Pan-americana de
Normas Técnicas) e ARSO (African Regional Organization for Standardization), entre
outras. Os organismos nacionais são responsáveis para executar o processo de
normalização dentro do país e é indicado como membro da correspondente organização
internacional e regional de normalização, como ABNT (Associação Brasileira de

10 Como nosso objetivo não é fazer um estudo apurado dos tipos de organizações e suas respectivas
normas, apenas citamo-las. No entanto, as organizações podem ser melhor investigadas no Manual de
Normalização (2009) do IPQ (Instituto Português de Qualidade) disponível no site <www.ipq.pt>, como
também de maneira mais didática e compilada desse manual em Cornelsen (2011), um guia prático para
elaboração de trabalhos técnico-científicos.
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Normas Técnicas – Brasil), DIN (Deutsches Institut für Normung – Alemanha) SCC
(Standards Council of Canada), entre outras.

As instituições de ensino estão cada vez mais reconhecendo os benefícios e as
características de padronização internacional em muitos currículos. A esse respeito a
nível internacional, a ISO aponta, como uma contribuição vital, as ações das instituições
de ensino para sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a padronização e seus
benefícios, e desenvolve ações que visam apoiar o trabalho nas universidades; entre
outras, destacam-se11: 1. Um repositório de recursos e materiais de ensino; 2. Prêmios
para promover instituições de educação liderando o caminho na normalização; 3.
Organização (em parceria com a IEC e ITU) da Cooperação Mundial da Normalização
dia acadêmicas; 4. Promover a cooperação entre os organismos de normalização e
instituições de ensino nos países em desenvolvimento; 5. Contribuição para cursos de
pós-graduação.

No Brasil, o órgão competente para normalizar é a Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), fundada em 28 de setembro de 1940, a partir de uma
demanda levantada pela Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP, em 1937.
Através de resolução do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (CONMETRO), tornou-se, 30 anos depois, o único Foro Nacional de
Normalização. É uma entidade privada, sem fins lucrativos, reconhecida como único
Foro Nacional de Normalização através da Resolução n.º 07 do CONMETRO, de
24.08.1992. É membro fundador da ISO (International Organization for
Standardization), da COPANT (Comissão Panamericana de Normas Técnicas) e da
AMN (Associação Mercosul de Normalização).

Dentro da ISO, a ABNT tem um papel de destaque, por fazer parte do Technical
Management Board – TMB, um comitê seleto, formado por entidades normalizadoras
de apenas doze (12) países, responsável pela gestão, planejamento estratégico e
desempenho de atividades técnicas. As outras onze (11) entidades normalizadoras de
países que possuem assento nesse comitê são: AENOR (Espanha), AFNOR (França),
ANSI (Estados Unidos), BSI (Reino Unido), DIN (Alemanha), JISC (Japão), NEN
(Holanda), SAC (China), SCC (Canadá), SABS (África do Sul) e SN (Noruega). A
ABNT é a representante oficial no Brasil das seguintes entidades internacionais: ISO
(International Organization for Standardization), IEC (International Eletrotechnical
Comission); e das entidades de normalização regional COPANT (Comissão
Panamericana de Normas Técnicas) e a AMN (Associação Mercosul de Normalização).

No que tange ao trabalho acadêmico, as normas são utilizadas por estudantes,
professores e instituições de ensino para elaboração, apresentação e publicação de
dissertações, teses, trabalhos acadêmicos e projetos. Existem algumas normas que são
específicas para determinado tipo de trabalho, mas há normas gerais que servem para
qualquer trabalho acadêmico. São elas: NBR 14724, que regulamenta a estrutura de
apresentação de trabalhos acadêmicos; NBR 10520, que regulamenta as citações; NBR
6023, que regulamenta as referências.

Há revisões para adaptação das necessidades que surgem com a utilização da
norma publicada, como no caso da ABNT NBR 14724 e da ABNT NBR 1528712, cujas
alterações serviram para valorizar o conteúdo do trabalho ou do projeto. Entre as
alterações, foram contemplados requisitos para não agredir o meio ambiente, a exemplo
da opção de impressão na frente e no verso do papel do trabalho ou projeto e, também, o
uso do papel reciclável. O calendário previsto para 2012 estabelece revisão nas normas
NBR 6023 (referências), NBR 6027 (sumário), NBR 6022 (artigo em publicação

11 Informações disponibilizadas no site da ISO <www.iso.org>.
12 Essas revisões entraram em vigor em abril de 2011.
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periódica científica impressa), NBR 6021 (publicação periódica científica impressa) e
criação de mais duas normas: Referências e citações de documentos legais e Estatísticas
de bibliotecas. Vale destacar também que há muitas áreas de normalização, contudo,
que não podem ser objeto de permanente inovação: é o caso das transações bancárias
por meio eletrônico, que envolvem elevados requisitos de uniformidade e segurança.

De acordo com Ribeiro (2011: 9), “normalizar é, acima de tudo, potencializar a
comunicação”. A autora adverte que os mais rebeldes e desorganizados tenderão a
considerar a normalização como um constrangimento da liberdade e da criatividade do
autor, todavia essa perspectiva individualista e libertária é incompatível com o mundo
globalizado e reativa face à necessidade de se transmitir informação e conhecimento.
Defende ainda o uso das normas internacionais como uma língua universal para todos.
“As normas são, pois, meios que contribuem para aproximar comunidades que
trabalham nas mesmas áreas, que investigam problemáticas afins ou que partilham
conhecimento e informação comuns” (Ibid.: 9).

No âmbito técnico-científico, usar uma mesma normalização realmente parece
facilitar a comunicação e a organizar o discurso e a apresentação formal dos conteúdos.
No entanto, há normas que não acrescentam valor ao que se faz em nome da
conformidade, como também parece ser perigoso utilizar as normas cegamente sem um
estudo prévio de profissionais com o perfil adequado. Tanto no Brasil como em
comunidades acadêmicas estrangeiras, percebemos um abuso no uso das normas. Há
periódicos que sugerem determinada norma, por exemplo, de apresentação de
referências, que em muitos casos não há como saber qual norma seguir; faculdades
impõem normas próprias para seus alunos para apresentações de seus trabalhos
acadêmicos, mas não aplicam as normas nacionais nem as internacionais.

Em Portugal, chamou-nos à atenção a fragmentação de indicação das normas a
serem utilizadas por seus alunos em algumas universidades. Cada faculdade ou os
diferentes cursos da mesma universidade seguem padrões e normas diversificadas. Um
departamento escolhe um modelo a seguir ou cria seu próprio modelo, ignorando as
normas do Instituto Português de Qualidade – IPQ. “O consenso sobre as normas a usar
nos trabalhos de investigação e universitários é inexistente e as práticas seguidas nos
vários contextos acadêmico-científicos estão longe de ser uniformes.” (Ribeiro 2009:
10).

Recentemente, enviamos um artigo para um periódico que determinava o não
uso das notas de rodapé e fazia uma restrição à utilização de nota de fim. Para nosso
trabalho, a nota explicativa era de essencial importância, pois a informação não cabia no
texto, no entanto sem ela haveria uma mudança considerada de interpretações do
conteúdo abordado. Retirá-la era a omissão de uma voz que não podia ser silenciada
nem pelo autor nem pelas normas do periódico. Percebíamos nosso texto mutilado, e,
nesse sentido, a falta de se seguir a um padrão internacional prejudica o discurso e a
própria produção do texto, ao modo de pensar, como uma coação para o pensamento.
Esse exemplo confirma as palavras de Ribeiro (2009: 10): “usam-se as normas, mas não
está ‘normalizado’” o emprego delas. Se concebermos a noção de texto enquanto
enunciado, a nota explicativa não é algo a ser dado fora do texto, descartada ou
minimizada, mas requer que se entenda o problema da inter-relação semântica
(dialética) e dialógica dos textos no âmbito de um determinado campo, da própria
história dos textos.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomando as questões introdutórias desse trabalho, podemos enfatizar que a
escrita acadêmica responde a um conjunto de critérios de aceitabilidade que definem,
muitas vezes, o estilo do gênero dentro dos padrões que buscam dar uma unidade à
escrita das pesquisas, pensados em uma escala comunicacional que se estende para além
da interação do dito e envolve o não dito da enunciação concreta social e culturalmente
configurada.

Para isso, é preciso entender a cultura acadêmica como desestabilizadora de uma
ordem cultural; a linguagem como uma manifestação viva de uma rede de vozes que
vive do presente, mas recorda o seu passado e se projeta para um futuro. Em cada
esfera, há um repertório de gêneros que se desenvolve e se complexifica à própria
esfera, formando uma cultura híbrida e plural, mas que busca através das normas uma
unidade, que facilita a comunicação entre os membros de uma esfera, como também os
limita em busca de uma impessoalidade, silenciando as vozes que deviam ressoar no
processo de escrita.

A normatização exprime-se nas combinações que o enunciado realiza, enquanto
a individualidade resulta da livre concepção, pelo locutor, do seu projeto discursivo. A
norma gramatical, as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas –
Brasil) ou qualquer outra, a ISO (Internacional Organization for Standardization), por
exemplo, não são apenas referências para aceitação social, mas processo e coação do
pensamento do que é permitido ou não em uma esfera de comunicação.

Além da questão da normalização, ainda há a questão da hierarquia entre os
gêneros e sobre o acesso desigual pelos agentes de um mesmo campo. “A relação de um
texto com outros de uma mesma espécie passa pela sua inserção em determinado
domínio cultural, adquirindo um modo próprio de refratar a realidade em seus diversos
aspectos.” (Grillo 2006: 156). É pertinente reforçar que saber as convenções, as
categorias, as crenças e os valores, incluindo as normas para aceitabilidade de seu
discurso, as regras de conduta e interpretação do discurso necessárias para que o sujeito
possa interagir como membro em um grupo social são tão imprescindíveis quanto
aprender as diversas ações que autores e leitores desempenham com o conhecimento.

O conceito de exotopia é fundamental para o trabalho em Ciências Humanas, a
respeito de não se fazer uma fusão dos dois pontos de vista – do pesquisador e do
pesquisado – e mantenha o caráter dialógico, revelando sempre as diferenças e as
tensões. A exterioridade do pesquisador deve ser manifestada de forma a ser revelado
no pesquisado algo que ele não pode ver. Tempo e espaço (cronotopo) são indissolúveis
e concretos, ou seja, o aspecto geográfico corresponde a um acontecimento histórico,
portanto o tempo é histórico e a imagem do homem em formação. A atualidade, para
ele, se manifesta como uma essencial diversidade de tempos, tanto na natureza como na
vida humana, o presente é como remanescentes ou relíquias dos diferentes graus e
formações do passado e como embriões de um futuro mais ou menos distante. Na
grande temporalidade, as vozes nos gêneros continuarão a ecoar entre nós e para além
de nós.

A utopia de uma universidade mais plural resulta do enfrentamento de relações
de poder em forças centrípetas que consagram determinados paradigmas, que se
sobrepõem às divergências e definem como normas coletivas para um grupo cultural o
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que é de interesse de poucos. Entre as normas e a cultura emergentes de publicação, é
preciso refletir sobre as relações sócio-históricas nas práticas acadêmicas de escrever e
de publicar, sobre as normas que regulam o processo acadêmico. Parece-nos pertinentes
tomarmos duas atitudes: 1. tornar-nos conscientes de nossas condições culturais (do
papel das instituições, dos objetos, dos participantes na produção do saber e deste com
questões de prestígio, poder e sucesso profissional); e 2. aprender a transformar nossas
condições culturais através do diálogo, do confronto e do desenvolvimento das literacias
acadêmicas. (Grabe e Kaplan 1996: 110).

Conscientes de nossas condições culturais, o texto é um espaço aberto para o
diálogo e para o confronto de vozes que pode aparecer como transformador de uma
realidade.
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