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"Deve-se escrever da mesma maneira como 
as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu 
ofício. Elas começam com uma primeira 
lavada, molham a roupa suja na beira da 
lagoa ou do riacho, torcem o pano, 
molham-no novamente, voltam a torcer. 
Colocam o anil, ensaboam e torcem uma, 
duas vezes. Depois enxaguam, dão mais 
uma molhada, agora jogando a água com a 
mão. Batem o pano na laje ou na pedra 
limpa, e dão mais uma torcida e mais outra, 
torcem até não pingar do pano uma só gota. 
Somente depois de feito tudo isso é que elas 
dependuram a roupa lavada na corda ou no 
varal, para secar. Pois quem se mete a 
escrever devia fazer a mesma coisa. A 
palavra não foi feita para enfeitar, brilhar 
como ouro falso; a palavra foi feita para 
dizer”.  

Graciliano Ramos 
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RESUMO 

 

Esta dissertação, com base em ações realizadas no âmbito de um curso de Letras de uma 
universidade pública do Paraná, aborda o processo de constituição dos conceitos de 
revisão e reescrita na formação docente inicial em Letras. A pesquisa, de natureza 
qualitativa, define-se como um Estudo de Caso Explanatório e tem como referencial 
teórico o dialogismo do Círculo de Bakhtin e as discussões da Linguística Aplicada, 
com ênfase na concepção de escrita como trabalho e nos processos de revisão e reescrita 
de textos. A investigação parte do pressuposto de que a formação docente inicial sólida 
é de fundamental importância para que os docentes assumam, em sua atuação, atitudes 
efetivas quanto ao ensino da escrita, com destaque às etapas de revisão e reescrita. 
Dessa forma, tem-se como objetivo geral refletir criticamente a respeito do processo de 
constituição teórica, metodológica e prática dos conceitos de revisão e de reescrita pelos 
professores em formação inicial. Para tanto, desenvolveram-se, no Estudo de Caso 
Explanatório, as seguintes etapas: 1) levantamento inicial; 2) ações de intervenção; 3) 
levantamento final – todas com ênfase teórica, metodológica e prática nas etapas de 
revisão e reescrita, desde os conhecimentos dos acadêmicos no início do processo, 
passando pelos estudos realizados junto ao pesquisador, até a compreensão posterior à 
intervenção, de forma a realizar uma análise comparativa das etapas, de acordo com as 
ações realizadas e os aspectos teóricos mobilizados. Os resultados das análises 
demonstram: a) a menção à concepção dialógica, mas sem clareza teórico-metodológica 
quanto à noção de concepção, além da aproximação prática com concepções 
tradicionais; b) a compreensão teórica, por meio das ações de intervenção, das 
concepções de linguagem e de escrita, especialmente a escrita como trabalho, e uma 
tomada de consciência com relação à atividade de revisão de textos, no entanto, ainda 
com tendência a assumir concepções práticas alheias à teoria e aos exemplos concretos 
trabalhados; c) a dificuldade na apreensão das etapas de revisão e reescrita, a qual se 
deve à longa naturalização de correções tradicionais nas experiências pessoais de cada 
indivíduo, confirmadas pela distância entre os discursos teórico e prático da academia. 
Constatou-se, portanto, que o processo de formação dos conceitos de revisão e reescrita 
demanda um constante trabalho, que não se limita a momentos pontuais do curso ou a 
ação de disciplinas isoladas.   
 

Palavras-chave: Dialogismo; Revisão e reescrita; Formação docente inicial; 
Licenciatura em Letras.   
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ABSTRACT 

 

This thesis, based on actions carried out in the course of Letters from a public university 
in Paraná, addresses the process of constituting of the concepts of text revision and 
rewriting in the initial teacher education in Letters. The research, of qualitative nature, is 
defined as an Explanatory Case Study and has its theoretical reference in the dialogism 
of Bakhtin’s Circle and the discussions in Applied Linguistics, with its emphasis on the 
conception of writing as a work and the process of revision and rewriting of texts. The 
research assumes that solid initial teacher education in Letters course is of fundamental 
importance for teachers to take on, in their performance, effective attitudes regarding 
the teaching of writing, with emphasis on the stages of text revision and rewriting. Thus, 
the general objective is to reflect critically on the process of theoretical, methodological 
and practical constitution of the concepts of text revision and rewriting by teachers in 
the initial teacher education in Letters. Therefore, the Explanatory Case Study 
developed the following steps: 1) initial survey; 2) intervention actions; 3) final survey 
– all of them with theoretical, methodological and practical emphasis in the text revision 
and rewriting stages, from the knowledge of the academics at the beginning of the 
process, through the studies performed with the researcher, to the understanding after 
the intervention, in order to perform a comparative analysis of the stages, according to 
the actions performed and the theoretical aspects mobilized. The results of the analyzes 
demonstrate: a) the mention of the dialogical conception, but without theoretical-
methodological clarity regarding the notion of the dialogical conception, besides the 
practical approach with traditional conceptions; b) the theoretical understanding, 
through intervention actions, of the conceptions of language and writing, especially 
writing as a work, and an awareness of the activity of text revision, however, still with a 
tendency to assume conceptions of the practices unrelated to the theory and concrete 
examples worked on; c) the difficulty in apprehending the text revision and rewriting 
stages, which is due to the long naturalization of traditional corrections in personal 
experiences of each individual, confirmed by the distance between the theoretical 
discourses  and  the practice of academy. It was found, therefore, that the process of 
formation of the concepts of text revision and rewriting requires a constant work, which 
is not limited to specific moments of the course or the action of isolated disciplines. 

Keywords: Dialogism; Revision and rewriting; Initial teacher education; Degree in 
Letters. 
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INTRODUÇÃO 

Diversas pesquisas em Linguística Aplicada (ANGELO; MENEGASSI, 2016; 

FUZA; OHUSCHI; MENEGASSI, 2011; GERALDI, 1997; GERALDI, 2016; 

MENEGASSI, 2013; MENEGASSI, 2016; MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016; 

PERFEITO, 2005; dentre outras) têm demonstrado que o trabalho com as etapas de 

revisão e reescrita é fundamental nas atividades de produção escrita em todos os níveis 

do processo de ensino e aprendizagem de língua que esteja pautado na perspectiva 

dialógica do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2016a [1976]; BAKHTIN, 2016b [1978]; 

BAKHTIN, 2017 [1975]; VOLOCHINOV, 2013a [1930]; VOLOCHINOV 2013b 

[1930]; VOLOCHINOV 2013c [1926]; VOLOCHINOV, 2013d [1930]; 

VOLOCHINOV, 2017 [1929]). No entanto, como destaca Menegassi (2013), essa 

necessidade esbarra em algumas dificuldades, como carga horária elevada, turmas 

numerosas e falta de preparação dos professores na formação docente. Esse último fator 

é que dá base ao presente trabalho.  

 A motivação para esta pesquisa surgiu da percepção de que o contexto de 

formação docente inicial é preponderante na apreensão e na posterior efetivação das 

etapas de revisão e de reescrita em conjunturas concretas que envolvem a produção 

escrita de textos nas escolas de ensino básico. Isso porque, como afirma Geraldi (2016), 

o domínio teórico, metodológico e prático é essencial para que o professor assuma a 

autoria de suas aulas e tenha conhecimento acerca de todos os aspectos envolvidos nas 

situações de ensino e aprendizagem, de forma a potencializar a sua execução. Revisão e 

reescrita, nessa perspectiva, são processos a serem vividos e apreendidos pelos docentes 

em formação para, depois, serem aplicados e ensinados aos seus futuros alunos, o que 

demanda um trabalho sólido por parte da academia, para contemplar os aspectos que 

sustentam essas etapas dentro de concepções pautadas na perspectiva dialógica. 

 Isso vai ao encontro da experiência do proponente 1  desta pesquisa em sua 

formação docente, realizada entre 2014 e 2017. Embora tenha participado de projetos de 

                                                             
1  Opta-se, nesta dissertação, pela escrita em terceira pessoa. Essa escolha não se assenta nos 
postulados tradicionais de objetividade, imparcialidade e neutralidade científica, o que seria incoerente, 
principalmente por se tratar de uma Pesquisa Qualitativa. Por outro lado, considera-se também um 
equívoco o argumento de que pesquisas desse cunho, especialmente quando implicam na interação entre 
pesquisador e demais indivíduos em um ambiente específico, devam ser relatadas necessariamente em 
primeira pessoa, com o objetivo de destacar a participação e a interpretação dos fatos e dos dados. 
Defende-se que o pesquisador se evidencia pelo seu trabalho de observação, de geração e de organização 
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pesquisa e extensão desde os primeiros anos da graduação, é no terceiro ano que suas 

reflexões passam a se centrar nas questões que envolvem mais diretamente o processo 

de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa. Isso devido tanto ao início do Estágio 

obrigatório quanto ao contato com a disciplina de Linguística Aplicada. É nesse 

momento que o pesquisador passa a se questionar sobre as próprias concepções acerca 

do processo pedagógico, sobre os dois primeiros anos da graduação, e confrontar com 

os novos problemas vislumbrados tanto na perspectiva teórica quanto na prática. Isso 

porque, o contato com o contexto de atuação evidenciou uma série de dificuldades não 

concebidas pelos seus estudos teóricos até então: como selecionar conteúdos, como 

desenvolvê-los, como gerir as dificuldades advindas das demandas de cada turma ou de 

cada estrutura escolar e social e, especialmente, como propor atividades de produção de 

textos, como revisá-los, avaliá-los, dentre outras.  

 Interpelado por essas questões, o pesquisador decide mudar seu foco de pesquisa 

– que nos dois primeiros anos da graduação estava centrado na investigação teórica na 

área da Literatura – e passa a refletir acerca das especificidades que envolvem o ensino 

e aprendizado de Língua Portuguesa. Para tanto, em 2017, já no último ano da 

graduação, preenche uma vaga de monitoria na disciplina de Linguística Aplicada, do 

terceiro ano. Com isso, além de desenvolver atividades junto à turma em que 

monitorava, o pesquisador passa a estudar com mais profundidade o dialogismo do 

Círculo de Bakhtin, bem como os desdobramentos da perspectiva dialógica com ênfase 

no paradigma pedagógico. Paralelo a isso, inicia, também, a última fase dos Estágios 

obrigatórios, no contexto do Ensino Médio, com um planejamento de aulas centrado na 

produção de textos, e que contemplava as diversas etapas necessárias ao processo. Os 

resultados desse percurso de estágio foram muito satisfatórios, especialmente no que se 

refere a duas etapas presentes em uma das atividades do plano: a revisão e a reescrita de 

textos.  

Diante disso, constatou-se que com amparo da disciplina de Linguística 

Aplicada e, principalmente, com a retomada/desenvolvimento de estudos em virtude da 

Monitoria, foi possível realizar um trabalho de revisão próximo da perspectiva 

dialógica, diferente da maneira tradicional de abordar textos adotada, pelo menos, até o 

terceiro ano da graduação. Esse fato levou o pesquisador a refletir acerca do contexto de 

                                                                                                                                                                                   
de dados, de justificativas pelas escolhas ao longo de todo o processo – o que não depende apenas da 
forma de escrita adotada, embora mesmo essa escolha já denote um traço de subjetividade. 
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formação docente inicial, uma vez que sua maneira de abordar os textos de seus alunos 

do estágio era influenciada não apenas pelas disciplinas curriculares, mas, 

especialmente, pelo trabalho de pesquisa pessoal. Isso o fez questionar como os demais 

acadêmicos, não envolvidos em projetos de pesquisa centrados no processo de ensino e 

aprendizagem, agem mediante esse problema, uma vez que parecia, naquele momento, 

que o único contato de reflexão mais aprofundada com essa temática era a disciplina de 

Linguística Aplicada, no entanto, com uma carga horária pequena e com uma série de 

outras questões para dividir o tempo. Da mesma forma, compreendia-se que havia, 

ainda, uma distância entre o discurso e a prática pedagógica da universidade, já que até 

o terceiro ano da graduação, poucas vezes foram realizadas atividades de revisão e 

reescrita pelos próprios acadêmicos, o que levava ao questionamento acerca de sua 

verdadeira importância.  

Com isso, ao ingressar no Mestrado, no ano seguinte ao término da graduação, o 

pesquisador levou em conta essas questões para desenvolver o projeto de pesquisa, além 

do estado da arte acerca da temática como outra justificativa à sua elaboração. O 

“estado da arte” ou “estado do conhecimento” é a parte fundamental de qualquer 

trabalho científico. Essa produção permite identificar e discutir os aspectos que são 

privilegiados em determinadas áreas de estudo, quais as condições de produção do 

conhecimento, quais as recorrências e, em consequência, as possíveis lacunas 

percebidas pelas ausências de pesquisas (ANGELO, 2015; FERREIRA, 2002), de forma 

a justificar algumas escolhas de investigação.  

Esse estado da arte, em específico, refere-se a Teses e Dissertações produzidas 

entre os anos de 2015 e 2018, nos programas de Pós-Graduação em Letras, Linguística 

e Linguística Aplicada, no Brasil, de cursos reconhecidos pela CAPES - Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que versam sobre a temática da 

revisão e da reescrita – especialmente nos contextos de formação docente inicial –, com 

prioridade às produções fundamentadas no Círculo de Bakhtin. Selecionou-se esse 

recorte de tempo para enfatizar os trabalhos mais recentes, que congregam tanto a 

tradição do fazer científico quanto os avanços operados no decorrer das investigações 
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realizadas pelos vários pesquisadores. Os termos utilizados para a busca no portal da 

CAPES2 foram “revisão”, “reescrita” e “revisão e reescrita”. 

Ao pesquisar pelos trabalhos que dialogam com a temática e as especificidades 

desta dissertação, verificou-se que a maioria das produções se refere a algum tipo de 

pesquisa de campo realizada em contextos de educação básica, em colaboração ou não 

com os docentes que atuam no Ensino Médio ou Ensino Fundamental. Essas pesquisas 

discutem o processo que envolve a concepção de escrita como trabalho e apresentam 

resultados da realização das etapas de revisão e de reescrita, de acordo com as 

perspectivas teórico-metodológicas adotadas.  

Se considerar os trabalhos produzidos por meio de pesquisas de campo no 

contexto da formação docente inicial, ou então, pesquisas de cunho apenas teórico – 

sem investigação em campo – com relação ao problema, há poucas publicações. Dentre 

elas, pode-se destacar a Tese de Beloti (2016), intitulada “A formação teórica, 

metodológica e prática dos conceitos de revisão e reescrita no PIBID de Língua 

Portuguesa”. Essa pesquisa se pautou no Programa de Bolsa de Iniciação à Docência – 

PIBID, para compreender como os sujeitos participantes, professores em formação e 

bolsistas do programa, apreendem os conceitos e as práticas de revisão e de reescrita. 

Além disso, o trabalho de Beloti (2016) congrega algumas etapas de ação: diagnóstico, 

intervenção efetiva no processo de formação e apresentação dos resultados finais, o que 

se assemelha a esta dissertação.  

Também realizada no contexto da Graduação em Letras, tem-se a pesquisa 

relatada em “O bilhete orientador de reescrita a serviço da interlocução no ensino de 

leituras e produção textual no contexto acadêmico em Letras”, de Pasin (2018). Com o 

mesmo foco na formação inicial, essa Dissertação diferencia-se pelo fato de tratar a 

questão da revisão e da reescrita pela própria apropriação dos acadêmicos, ou seja, na 

sua posição de estudantes. Pasin (2018) analisa em seu trabalho a interlocução 

estabelecida entre professor universitário e graduando por meio dos bilhetes – uma das 

metodologias de revisão – que orientam à reescrita do texto. Essa pesquisa contribui 

significativamente porque trata da experiência de revisar e de reescrever um texto, o que 

se torna importante no momento de assumir a posição de professor.  

                                                             
2  Disponível em: <https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>. Acesso em: 10 dez. 
2018.  
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Destaque-se, também, a Tese “Estudo teórico-metodológico dos conceitos de 

revisão e reescrita nos documentos curriculares oficiais e referenciais curriculares 

brasileiros”, de Berto (2015). Nessa pesquisa, a autora discute os conceitos de revisão e 

de reescrita de acordo com os documentos oficiais norteadores do ensino de Língua no 

Brasil, bem como com a produção acadêmica na área da Linguística Aplicada. Assim, 

Berto (2015) apresenta um panorama de como os conceitos são concebidos, explicados, 

orientados, quais as diferenças entre a maneira com que são apresentados nos 

documentos oficiais e nos trabalhos científicos, o que possibilita o acesso a uma ampla 

compreensão acerca dessas etapas da escrita. 

Para além dos três trabalhos apresentados que se referem a estudos realizados no 

contexto da formação docente inicial e, também, à perspectiva teórica, encontram-se 

mais pesquisas realizadas em outros contextos, com o mesmo foco nas etapas de revisão 

e de reescrita; dentre elas: “Escrita e reescrita de textos: processos de construção do 

texto dos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental” (FERREIRA, 2015); “Produção 

textual, interação e reescrita” (MORAES, 2015); “A escrita e reescrita de artigos de 

opinião em sala de aula: idas e vindas de um processo” (TASSAN, 2015); “A reescrita 

no processo de produção textual” (LIMA, 2016). 

Ferreira (2015) analisa a efetividade das etapas de revisão e reescrita no trabalho 

com o gênero cartas em uma turma de 6º ano, em escola pública, com prioridade a três 

alunos. Para tanto, a autora parte de uma constatação de sua experiência profissional: a 

dificuldade que os estudantes têm com a leitura e a produção de textos, principalmente 

ao deixar o Ensino Fundamental I e iniciar o Ensino Fundamental II. A pesquisa 

evidencia que essas dificuldades decorrem da falta de um trabalho efetivo de escrita 

como processo, em que ela, após analisar o corpus e as ações desenvolvidas, destaca a 

revisão e a reescrita como fundamentais. Também no contexto do Ensino Fundamental, 

Moraes (2015) analisa produções de artigos de opinião potencializadas pelas etapas de 

revisão e reescrita, ao considerar a escrita como um processo. Assemelha-se ao estudo 

de Ferreira (2015), ainda, por unir as reflexões ao domínio dos gêneros discursivos, de 

forma a considerá-los um elemento integrante não só no desenvolvimento das 

atividades, mas também como parâmetro na posterior abordagem de revisão.  

Tassan (2015), por sua vez, focaliza o contexto do Ensino Médio e o gênero 

artigo de opinião. A autora considera fundamentais a revisão por meio do “bilhete 
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orientador” e a posterior reescrita para que as produções dos alunos adquiram, de fato, 

características de um artigo de opinião, como a expressão do aluno acerca de 

determinado tema, propiciada pela interlocução entre professor e estudantes na etapa de 

revisão. A pesquisa demonstra a efetividade das etapas de revisão e de reescrita na 

construção de textos mais bem elaborados, o que é notável pela comparação das versões 

escritas pelos alunos participantes. Além disso, Tassan (2015) destaca tais etapas como 

emancipatórias aos estudantes.  

Lima (2016), por meio de uma pesquisa-ação intervencionista, apresenta o 

desenvolvimento da competência de escrita de alunos da 8ª série de uma escola pública. 

Ao analisar os resultados a autora constata que a etapa de revisão, dentro do amplo 

processo de produção textual, é condição imprescindível para o aperfeiçoamento da 

escrita. Como em outros trabalhos já destacados, Lima (2016) faz a comparação das 

versões de seus alunos para sustentar sua argumentação. 

Desse modo, constata-se que há uma variedade de trabalhos acerca da temática 

revisão e reescrita, no entanto, a maioria deles é decorrente de pesquisas realizadas em 

contextos de formação básica. Destaque-se a importância desse tipo de trabalho, pois 

contribui de forma significativa para a formação docente inicial. Porém, considera-se 

que são necessárias pesquisas que versem sobre o contexto de formação, de modo a 

perceber peculiaridades que afetam a prática posterior no ensino básico. Isso vai ao 

encontro das proposições apontadas anteriormente e aproxima as justificativas pessoais 

para a pesquisa das justificativas acadêmicas, ao considerar que há uma lacuna nas 

investigações acerca das etapas de revisão e reescrita, já que a especificidade da 

formação inicial é pouco considerada.  

Tornam-se indispensáveis, portanto, pesquisas que centrem suas preocupações 

na graduação em Letras, para descrever o contexto, os indivíduos em processo de 

formação quanto às etapas referidas e as principais dificuldades encontradas no meio 

acadêmico. Isso possibilita uma compreensão mais apurada da própria prática 

pedagógica no ensino básico. Diante disso, e com respaldo nos pressupostos da 

Linguística Aplicada contemporânea, em suas investigações baseadas, segundo Moita-

Lopes (2006a), na união indissolúvel entre a teoria e a prática, optou-se por desenvolver 

um Estudo de Caso Explanatório no contexto da graduação em Letras, para responder à 

seguinte questão:  
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Como se constituem os conceitos de revisão e reescrita no âmbito da licenciatura 

em Letras? 

Com base nesse questionamento, delimita-se o objetivo geral da pesquisa: 

refletir criticamente a respeito do processo de constituição teórica, metodológica e 

prática dos conceitos de revisão e reescrita pelos professores em formação inicial. Tem-

se por objetivos específicos: a) compreender a situação dos acadêmicos com relação aos 

conceitos de revisão e reescrita após o estudo teórico, metodológico e prático dos 

conceitos, em comparação ao levantamento inicial; b) analisar os motivos que levam os 

acadêmicos a manter, no decorrer da graduação, concepções e práticas assumidas em 

outros estágios de sua formação; c) refletir acerca de caminhos para que a academia 

possa potencializar, ao futuro professor, o estudo das etapas de revisão e reescrita.  

De forma a cumprir os objetivos, responder à questão da pesquisa e testar 

reflexivamente as proposições teóricas – em consonância com o Estudo de Caso 

Explanatório, define-se como unidade de análise – caso (MARTINS, 2008; YIN, 2005), 

os professores em formação inicial em Letras no trabalho teórico, metodológico e 

prático com os conceitos de revisão e reescrita, com a realização de: 1) levantamento 

inicial do conhecimento teórico e dos domínios prático e metodológico dos acadêmicos 

com relação às concepções de linguagem e escrita e às etapas de revisão e reescrita; 2) 

trabalho de intervenção da pesquisa com base em reflexão teórica e metodológica; 3) 

atividades práticas em textos de alunos do ensino básico, disponibilizados pelo 

pesquisador; 4) acompanhamento pelo pesquisador dos processos de estágio, em que os 

acadêmicos tiveram contato concreto com todo o processo de ensino e aprendizagem, 

com ênfase na revisão e na reescrita, e puderam socializar com a turma suas 

experiências individuais no estágio; 5) levantamento final que aponta alguns resultados 

do Estudo de caso.  

 Esse processo está explicitado em três capítulos que compõem esta dissertação:  

 O primeiro capítulo – Metodologia fornece a visão geral da pesquisa, por meio 

da apresentação e da discussão dos seguintes itens: os princípios teórico-metodológicos 

da pesquisa em Linguística Aplicada, na seção 1.1; as características do Estudo de Caso 

Explanatório, na seção 1.2; o cenário em que foi realizada a pesquisa, na seção 1.3; os 

instrumentos utilizados para a geração de dados, na seção 1.4; e, por fim, a exposição 

das formas de geração de dados e os procedimentos para sua análise, em 1.5.  
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 O segundo capítulo – Fundamentação teórica faz um apanhado dos referenciais 

teóricos que sustentaram a ação intervencionista realizada e que, consequentemente, 

embasam a análise dos dados. Assim, na seção 2.1, trata-se da concepção dialógica da 

linguagem, por meio dos pressupostos do Círculo de Bakhtin, com conceitos como 

signo ideológico, palavra, enunciado, gênero do discurso, entonação-valorativa e 

responsividade. Na seção 2.2 apresentam-se e discutem-se as concepções de linguagem 

como forma de interação e escrita como trabalho. Na seção 2.3 são destacadas as etapas 

que compõem um processo de escrita como trabalho, com ênfase na revisão, na reescrita 

e em suas metodologias.  

 O terceiro capítulo – Análise de dados traz a análise reflexiva acerca de todo o 

percurso do Estudo de Caso. Assim, na seção 3.1 apresentam-se e discutem-se as 

concepções de linguagem e de escrita dos professores em formação, pelas perspectivas 

teórica, metodológica e prática, antes da ação da pesquisa. Na seção 3.2 são descritas e 

avaliadas as etapas de ação realizadas no percurso. Na seção 3.3 retoma-se criticamente 

todo o processo e se propõem algumas estratégias para o ensino e a aprendizagem das 

etapas de revisão e de reescrita no contexto da graduação em Letras. Na seção 3.4 

abordam-se as dificuldades e as falhas no desenvolvimento do Estudo de Caso. 

 A conclusão retoma os objetivos traçados na introdução e sintetiza os resultados 

alcançados pela pesquisa.  

 Acredita-se que esta dissertação pode contribuir significativamente para a 

abordagem do ensino da escrita e, especificamente, das etapas de revisão e reescrita aos 

acadêmicos do curso de Letras. Além disso, tais benefícios tendem a se estender ao 

domínio do ensino básico, pois o trabalho: a) auxilia na promoção de uma formação 

docente mais consistente, portanto, com uma perspectiva de atuação mais sólida; b) 

discute os conceitos de forma a servir, também, à consulta por professores e/ou 

pesquisadores de outros contextos.   
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CAPÍTULO 1 

METODOLOGIA 

 A finalidade deste capítulo é expor a estrutura do trabalho, por meio da 

apresentação da metodologia que norteou a investigação, das unidades de análise – do 

cenário da pesquisa, do protocolo de pesquisa, das etapas e dos instrumentos presentes 

na geração de dados e dos procedimentos para a análise dos dados gerados.  

 

1.1 PRINCÍPIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA INVESTIGAÇÃO: A 

PESQUISA EM LINGUÍSTICA APLICADA 

 Esta dissertação insere-se no campo de estudos da Linguística Aplicada 

contemporânea ao desenvolver a investigação com base no princípio da não existência 

de uma separação entre teoria e prática, pois ambas se constroem reciprocamente 

(MOITA LOPES, 2006; ROJO, 2006). Outra característica é o compromisso político-

social assumido nessa perspectiva teórica, de forma a produzir conhecimento responsivo 

à sociedade com o desenvolvimento da área da linguagem e do ensino, já que “politizar 

o ato de pesquisar e pensar alternativas para a vida social são parte intrínseca dos novos 

modos de teorizar e fazer LA” (MOITA LOPES, 2006b, p. 22). Dessa forma, o 

paradigma dialógico adotado nesta pesquisa vai ao encontro das preocupações e dos 

métodos da área de inserção. 

 Alguns estudos (MOITA LOPES, 2006; RAJAGOPALAN, 2014; ROJO, 2006) 

demonstram que é um truísmo, na atualidade, discutir a relação entre a Linguística 

teórica e a Linguística Aplicada. Esta segunda, não consiste em uma aplicação da 

primeira; pelo contrário, ambas se constituem como disciplinas específicas, com 

métodos e objetivos próprios. Moita Lopes (2006a, p. 97) vai além ao destacar a 

independência da Linguística Aplicada. O autor afirma não se tratar nem mais de uma 

disciplina particular, mas de uma “área de estudos”, por sua inserção nos problemas 

contextuais que, por sua vez, demandam múltiplas abordagens, o que caracteriza, em 

alguns casos, a chamada “indisciplinaridade” (MOITA LOPES, 2006b). Rajagopalan 

(2014) contribui à questão ao citar a perspectiva da linguagem: 

Não é nenhum segredo o fato de que muitos pesquisadores nas áreas 
que lidam com a língua(gem) de alguma forma ou de outra vêm 
sentindo, há muito tempo, um profundo incômodo com a sua 
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inabilidade de dar conta do recado ao enfrentar problemas do dia a dia 
que atordoam os usuários. Há uma nítida percepção de que o que falta 
não é maior empenho em aplicar as teorias já formuladas e 
consolidadas (como insistem alguns), mas pensar em novas formas de 
abordar os problemas enfrentados e procurar saídas mais ousadas e 
menos cerceadas pelas fronteiras disciplinares que, muitas vezes, 
acabam se revelando inibidoras de busca de soluções inovadoras 
(RAJAGOPALAN, 2014, p. 09).  

No caso desta pesquisa, trata-se de um problema enfrentado pelos professores no 

dia a dia de sua prática docente: a dificuldade de abordar as produções escritas dos 

alunos por meio de atividades de revisão/correção (MENEGASSI, 2013). É natural no 

contexto escolar a realização de exercícios de produção escrita. Esses, por sua vez, 

pressupõem a intervenção do professor nos problemas que possam ser encontrados, com 

o intuito de levar o aluno a desenvolver melhor a sua capacidade de escrever. No 

entanto, as teorias puramente linguísticas e tradicionais – baseadas no formalismo 

gramatical e no purismo linguístico e literário – parecem não dar conta de fornecer ao 

professor subsídios para que sua prática seja mais consistente. Diante disso, a 

Linguística Aplicada contribui de forma específica no tratamento do problema, não pela 

aplicação da Linguística teórica, mas pelo trabalho com seus próprios conceitos teórico-

metodológicos que possibilitam a reflexão mais aprofundada acerca da temática. 

Reafirma-se, assim, o compromisso entre teoria e prática, pois casos como esse 

só podem ser abordados mediante o desenvolvimento teórico pela prática e da prática 

pela teoria, em um movimento de cooperação em direção a avanços, já que “em uma 

LA que quer falar à vida contemporânea é essencial, não a teorização elegantemente 

abstrata que ignora a prática, mas uma teorização em que teoria e prática sejam 

conjuntamente consideradas [...]” (MOITA LOPES, 2006a, p. 101). Reatenta-se, 

também, à preocupação com o debate social que conduza a possíveis melhorias nas 

práticas dos ambientes investigados, bem como em projeções mais amplas; como 

destaca Angelo (2015, p. 111), “a LA contemporânea, ao centralizar-se nas demandas 

da vida social, cada vez mais se empenha na produção de conhecimentos que acarretem 

benefícios para os seres humanos”. Isso demonstra como esse campo de estudos é 

inerentemente dialógico, uma vez que atribui à pesquisa uma característica histórico-

político-social, o que marca a perspectiva do Círculo de Bakhtin (VOLOCHINOV, 

2017 [1929]).    
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Com relação aos problemas abordados pelas pesquisas em Linguística Aplicada, 

Rojo (2006, p. 258) pontua que “[...] não se trata de qualquer problema – definido 

teoricamente –, mas de problemas com relevância social suficiente para exigir respostas 

teóricas que tragam ganhos às práticas sociais e a seus participantes [...]”. Assim, 

pesquisar o domínio dos métodos de correção/revisão de produções escritas pelos 

professores em formação – especificidade desta dissertação, define-se pela percepção 

das dificuldades encontradas pelos docentes para realizar tais práticas – problema já 

atestado em pesquisas como a de Menegassi (2013), o que implica pensar o contexto da 

graduação como um dos pontos de reflexão acerca do problema – a exemplo de Beloti 

(2016).  

 Deve-se considerar que os objetivos e, consequentemente, os métodos que 

guiam as pesquisas em Linguística Aplicada, trazem à tona, necessariamente, questões 

éticas e políticas: “quando se enfatizam o sujeito social e sua relação com a alteridade, 

assim como sua heterogeneidade na construção do conhecimento [...], as questões 

relativas à ética e poder são intrínsecas” (MOITA LOPES, 2006a, p. 103). Segundo o 

mesmo autor, esse princípio ético é o que possibilita a construção de significados com a 

contribuição de múltiplas vozes. Se refletir acerca das múltiplas vozes desta pesquisa, 

por exemplo, constatar-se-á que os significados se constroem a partir da reciprocidade 

entre o pesquisador e os docentes em formação inicial, além do diálogo crítico com a 

tradição escolar, a tradição acadêmica e as contribuições da Linguística Aplicada acerca 

da temática trabalhada, dentre várias outras relevantes. 

Concorda-se neste trabalho, ainda, com a afirmação de que “[...] as pesquisas 

desenvolvidas no campo da LA devem sustentar posições e posturas críticas frente aos 

fenômenos de linguagem investigados, procurando contribuir para o empoderamento 

dos participantes de pesquisa, como alunos e professores” (SILVA; GONÇALVES, 

2014, p. 53). No entanto, para que seja possível: a) romper com a dualidade teoria e 

prática (MOITA LOPES, 2006; ROJO, 2006); b) centrar-se nas demandas da vida social 

(ANGELO, 2015; ROJO, 2006), neste caso, pelo viés da linguagem; c) assumir uma 

postura crítica frente aos fenômenos de linguagem estudados (SILVA; GONÇALVES, 

2014); e, diante de tais tarefas, d) concretizar uma postura ética (ANGELO, 2015; 

MOITA-LOPES, 2006; ROJO, 2006; SILVA; GONÇALVES, 2014); “a pesquisa 

aplicada demanda procedimentos metodológicos precisos [...]” (SILVA; 

GONÇALVES, 2014, p. 59), que garantam a integridade dos participantes e a 
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relevância dos resultados. Isso implica ao pesquisador uma clareza prévia de seus 

principais objetivos, dos possíveis impasses do percurso, o que o conduz à adequação ao 

método que melhor subsidie a investigação.  

É necessário, portanto, que o estudioso tenha uma visão clara e 
objetiva do seu objeto de estudo para que o processo de investigação 
leve-o a optar pelo método de pesquisa que lhe ofereça os 
instrumentos e os procedimentos mais adequados ao trabalho que 
pretende desenvolver (SIQUEIRA, 2014, p. 29). 

Com base nessa necessidade, esta dissertação assume um viés qualitativo, 

relevante à Linguística Aplicada, que parte dos indivíduos e das situações para elaborar 

suas teorizações. Segundo Beloti (2016), a pesquisa qualitativa se caracteriza pela 

inserção do pesquisador no espaço de investigação, não apenas para realizar a geração 

de dados, mas para vivenciar o ambiente; em outras palavras, há um envolvimento. 

Outra característica, segundo a autora, é o olhar interpretativo que o pesquisador opera 

acerca da realidade pesquisada.  

 Em virtude da natureza qualitativa desta pesquisa, da inserção no campo de 

estudos da Linguística Aplicada e dos objetivos estabelecidos nesta investigação, 

tornou-se essencial, ao pesquisador, vincular-se ao contexto social, cultural e histórico 

dos participantes. Esse fato possibilitou vivenciar o ambiente, envolver-se com ele, e, 

mediante a relação entre a perspectiva teórica e a prática contextual, interpretar a 

realidade pesquisada. Essa “imersão” propiciada consiste em um dos principais traços 

da pesquisa qualitativa (BELOTI, 2016). Tal paradigma permitiu olhar para o contexto 

da formação docente inicial em Letras, interpretar os fatos vivenciados e os dados 

gerados, para construir significados que contribuem na compreensão dos processos que 

envolvem a constituição das concepções de linguagem e de escrita por parte dos 

acadêmicos, bem como de seu conhecimento teórico, metodológico e prático acerca das 

etapas de revisão e de reescrita. Esse processo foi possível por meio de um Estudo de 

Caso Explanatório.   

 

1.2 O ESTUDO DE CASO COMO MÉTODO DE PESQUISA 

 O Estudo de Caso é definido como uma investigação empírica que aborda 

contextualmente determinado fenômeno contemporâneo (YIN, 2005) e se caracteriza 

pela abrangência de seus métodos na busca por um número suficiente de informações e 
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evidências pertinentes ao trabalho. Essa abrangência, no entanto, refere-se aos 

procedimentos realizados de acordo com um caso específico. Portanto, evitam-se 

ambiguidades, descrições e interpretações equivocadas que possam ser geradas por 

fatores não contemplados no escopo da pesquisa (MARTINS, 2008). 

 Segundo Yin (2005, p. 34), “a estratégia de estudo de caso não deve ser 

confundida com ‘pesquisa qualitativa’ [...]”, pois também pode assumir um caráter 

quantitativo ou híbrido, a depender do caso investigado. Além disso, os Estudos de 

Caso se dividem em três tipos: exploratório, descritivo e explanatório (LEFFA, 2006). 

O primeiro testa as perguntas e as hipóteses norteadoras da pesquisa; o segundo 

descreve uma realidade sem preocupação em apontar suas causas e efeitos; o terceiro 

“[...] tem por objetivo não apenas descrever uma determinada realidade, mas também 

explicá-la em termos de causa e efeito” (LEFFA, 2006, p. 18). Esta dissertação assume 

a perspectiva qualitativa em um Estudo de Caso explanatório, pois o pesquisador se 

insere no contexto a fim de gerar dados, interpretá-los e explicar, com base na teoria, 

suas causas e efeitos. 

 No projeto de um Estudo de Caso, alguns componentes são essenciais (YIN, 

2005):  

a) as questões de pesquisa/estudo: são adequadas perguntas do tipo “como” e/ou 

“por que” – neste trabalho, por exemplo, busca-se responder como se constituem os 

conceitos de revisão e reescrita no âmbito da licenciatura em Letras, o que inclui a 

reflexão acerca dos porquês que influenciam na apreensão teórica, metodológica e 

prática desses conceitos durante a graduação; 

b) as proposições: que “[...] refletem explicações teóricas formuladas a partir de 

algum conhecimento do caso e reflexões do pesquisador” (MARTINS, 2008, p. 68-69). 

Tratam-se, portanto, de algumas hipóteses que se antecipam à explicação dos problemas 

referentes ao fenômeno abordado, decorrentes, sobretudo, da experiência pessoal do 

pesquisador e do estado da arte. São proposições teóricas deste Estudo de Caso: 1) a 

abordagem dos conceitos de revisão e reescrita, em disciplinas isoladas, não é suficiente 

para romper a naturalização de práticas de correção tradicional pelos indivíduos; 2) a 

etapa de revisão é passível de ambiguidade, já que pode ser interpretada, pelo professor 

em formação, como apenas um conjunto de escolhas metodológicas mais ou menos 
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adequadas, o que interfere na efetiva análise e intervenção nas produções escritas de 

seus alunos. 

c) as unidades de análise: “[...] relaciona-se com o problema fundamental de se 

definir o que é um ‘caso’” (YIN, 2005, p. 44), ou seja, em quais sujeitos, instituições, 

atividades a pesquisa irá focar – nesta dissertação, o caso é constituído por professores 

em formação inicial em Letras, no trabalho teórico, metodológico e prático com os 

conceitos de revisão e reescrita, mas se podem considerar, ainda, distintas unidades de 

análise devido à necessidade de abordar dados da universidade, da disciplina, dentre 

outros.  

d) a relação entre os registros, as questões de pesquisa/estudo, as proposições e 

os critérios de análise: trata-se da coerência que o pesquisador busca ao desenvolver 

instrumentos que gerem dados potenciais em análise, não em termos de manipulação, 

mas de variedade de informações e evidências que forneçam mais chaves de resposta 

aos questionamentos, ao mesmo tempo em que comprovam ou descartam as 

proposições teóricas anteriormente definidas.  

  Esses são alguns dos componentes de um Estudo de Caso que fornecem 

orientações para a definição inicial da pesquisa. No que diz respeito ao seu 

desenvolvimento, “[...] não há fórmulas de rotinas” (YIN, 2005, p. 81). Isso quer dizer 

que não existem etapas e instrumentos claramente definidos para a realização do 

trabalho contextual, de campo, devido à necessidade de se considerar a especificidade 

de cada caso. De acordo com Martins (2008, p. 68),  

Não há sistematização de um projeto de pesquisa de um caso. 
Lembramos de uma expressão do senso comum: cada caso é um caso. 
Todavia, é possível compor um plano de ação – projeto ad hoc –, 
sequência lógica de procedimentos a partir das questões orientadoras 
iniciais, passando pela coleta de evidências, compondo e analisando 
os resultados, validando-os, até chegar às conclusões. 

 Assim, cabe ao pesquisador analisar a questão de pesquisa, o caso, as 

proposições de estudo, e definir instrumentos e etapas para o desenvolvimento da 

investigação, de forma a constituir, também, um protocolo de pesquisa, outra condição 

para a caracterização como um Estudo de Caso. Segundo Martins (2008, p. 74), “[...] o 

protocolo é um instrumento orientador e regulador da estratégia de pesquisa”, que 

permite que ela seja replicada em outra situação semelhante, ou seja, um Estudo de 
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Caso é aquele composto por um protocolo que, se seguido à risca em outro contexto, 

pode-se chegar a resultados parecidos.  

 A formulação de um protocolo – pela constituição de um plano de ação – 

implica ao pesquisador a tarefa de assumir um papel definido na investigação. Isso 

porque, a depender do tipo de estratégias mobilizadas para a obtenção dos registros, faz-

se necessária uma participação mais ativa nas atividades. Neste trabalho, por exemplo, 

não seriam suficientes alguns dados obtidos por meio de coleta, observação e descrição 

dos acontecimentos – embora também importantes. Para compreender o processo de 

formação dos conceitos de revisão e reescrita na graduação em Letras, fizeram-se 

necessárias três etapas: um levantamento inicial, um período de intervenção e um 

levantamento final, em que houve uma efetiva intervenção do proponente da 

investigação. Isso se caracteriza, no Estudo de Caso, como uma observação participante:  

A observação participante é uma modalidade especial de observação 
na qual o participante não é apenas um observador passivo. Ao 
contrário, o pesquisador pode assumir uma variedade de funções 
dentro de um Estudo de Caso e pode, de fato, participar dos eventos 
que estão sendo estudados. [...] será parte do contexto que está sendo 
observado/investigado e ao mesmo tempo modifica o contexto [...] 
(MARTINS, 2008, p. 25). 

Essa observação participante, ativa e de intervenção propiciou, nesta pesquisa, a 

geração de dados passíveis de ampla interpretação e comparação, principalmente no que 

diz respeito às ações de intervenção. O pesquisador, com base na observação do 

levantamento inicial, desenvolveu e aplicou algumas atividades voltadas à apreensão 

teórica, metodológica e prática dos conceitos de revisão e reescrita pelos professores em 

formação inicial; com isso, tornou-se possível avaliar a efetividade do trabalho 

desenvolvido, ao estabelecer uma comparação entre o estágio inicial em que se 

encontravam os acadêmicos, sua reação ao longo das ações de intervenção e o resultado 

final desse percurso, pela análise comparativa com o levantamento inicial.   

 Isso vai ao encontro da caracterização deste Estudo de Caso como 

“explanatório”, pois visa à explicação da realidade em termos de causa e efeito e, para 

isso, desenvolve ações de intervenção no contexto, de forma a gerar registros que 

contribuam no trabalho de responder à questão de pesquisa, alcançar os objetivos e 

testar reflexivamente as proposições. Nas próximas seções são mais bem definidas as 

unidades de análise no caso investigado, é apresentado o protocolo de pesquisa – suas 
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etapas e instrumentos, e são expostos alguns critérios de análise que buscam a coerência 

entre os registros, a questão de pesquisa, os objetivos e as proposições.  

 

1.3 UNIDADES DE ANÁLISE – CENÁRIO DA PESQUISA 

 Nesta seção, caracterizam-se a Universidade onde se desenvolveu a pesquisa, a 

turma de graduação em Letras e os participantes envolvidos; portanto, as unidades de 

análise – em conformidade com os pressupostos de um Estudo de Caso. 

 

1.3.1 Caracterização da universidade 

 A universidade escolhida para a realização da pesquisa é uma instituição pública 

mantida pelo Governo do Paraná. Está localizada na região central do estado e se divide 

– além das unidades avançadas – em três câmpus. Foi criada pelo artigo nº 57 do Ato 

das Disposições Transitórias da Constituição do Estado do Paraná, de 05 de outubro de 

1989, e instalada em 1990, pela lei nº 3.286.  

A instituição conta, atualmente, com 41 cursos de graduação, 23 programas de 

pós-graduação stricto-sensu – dezessete mestrados e seis doutorados – distribuídos em 

quatro setores: Setor de Ciências Agrárias e Ambientais; Setor de Ciências Humanas, 

Letras e Artes; Setor de Ciências Sociais Aplicadas; Setor de Ciências da Saúde.  

 No “Índice geral de cursos”, em que o Ministério da Educação avalia o 

desempenho global das instituições de nível superior, divulgado em 18 de dezembro de 

2018, a universidade de realização da pesquisa alcançou a vigésima oitava posição em 

um ranking com 195 universidades avaliadas; e o conceito quatro, em uma escala que 

vai de um a cinco3.  

 

1.3.2 Caracterização do curso de Letras 

                                                             
3 As informações de “1.3.1” advêm da página oficial da universidade de realização da pesquisa. 
Acesso em: 30 jan. 2019.  



31 
 

 O curso de Letras do campus da universidade de realização da pesquisa é 

ofertado em três habilitações: Espanhol, Inglês e Português4. Todas as modalidades são 

ofertadas no período noturno e têm a duração de quatro anos. Esta pesquisa focaliza a 

licenciatura em Letras-Português.  

A licenciatura em Letras-Português da instituição escolhida é reconhecida pelos 

decretos nº 6635, de 28 de novembro de 2002; nº 7078, de 12 de maio de 2010; e nº 

3698, de 10 de março de 2016. A carga horária do curso é de 3095 horas e até 20% dela 

pode ser ministrada na modalidade de ensino a distância. O período de integralização é 

de, no mínimo, quatro anos e, no máximo, sete anos. Há quatorze vagas anuais para 

novos acadêmicos.  

Em atendimento a exigências governamentais, aprovou-se, por meio do parecer 

nº 75-COU, de 10 de outubro de 2014, contido no protocolo nº 6.898, de 26 de maio de 

2014, algumas alterações no Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Letras-

Português, que passou a vigorar a partir do ano de 2015. Portanto, como a pesquisa foi 

realizada em 2018, a turma investigada já estava adequada às exigências do novo 

Projeto Pedagógico, o que inclui as alterações na grade curricular.  

Nessa nova grade, as disciplinas mais voltadas à Linguística ou ao ensino de 

língua materna são: Análise do discurso; Estágio supervisionado de Língua Portuguesa 

I; Estágio supervisionado de Língua Portuguesa II; Filosofia da Linguagem; Fonética e 

Fonologia; Formação do professor para o ensino de Língua Portuguesa; Fundamentos 

para a formação do professor de Língua Portuguesa e literaturas; História da Língua 

portuguesa; Linguística aplicada ao ensino de Língua portuguesa; Linguística e 

Multimodalidade; Linguística I; Linguística II; Linguística III; Linguística textual; 

Morfologia e sintaxe; Semântica e Pragmática; Sociolinguística e Ensino; Texto e 

Enunciação; Variação e Mudança Linguística; além de disciplinas de literatura e outras 

que abordam aspectos da prática pedagógica.  

Especificamente, o terceiro ano do Curso de Letras – nível em que foi realizada 

a pesquisa – cursa as seguintes disciplinas, dentre as apontadas acima: Estágio 

Supervisionado de Língua Portuguesa I – que justifica a escolha do terceiro ano para a 

                                                             
4  Cada uma das três habilitações recebe quatorze novos acadêmicos a cada período letivo, o que 
totaliza, por ano, 42 ingressantes. Não há, nessa instituição, sistema de formação em dupla licenciatura, 
por isso as turmas são relativamente menores. 
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investigação, já que se trata do primeiro contato prático dos alunos, dentro da proposta 

curricular, com o contexto de ensino e aprendizagem de língua; Formação do Professor 

para o Ensino de Língua Portuguesa; Linguística Aplicada ao Ensino de Língua 

Portuguesa; Linguística III; Morfologia e Sintaxe. Abordou-se, na pesquisa, a disciplina 

de Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa, devido ao trabalho com os 

conceitos de revisão e reescrita constituir escopo dessa área, além de considerar uma 

aproximação com o Estágio Supervisionado.  

O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Letras-Português aponta, 

também, quais são os objetivos do curso. Foram selecionados, abaixo, aqueles que mais 

se aproximam da temática desta dissertação: 

I – o estudante deve desenvolver: 

a) competências linguísticas em língua e literatura, nas modalidades: 
oral e escrita, com vistas à recepção e à produção de textos; 

b) habilidades de reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como 
fenômeno psicológico, educacional, social, histórico, cultural, político 
e ideológico; 

[...] 

d) consciência sobre os diferentes contextos interculturais em que o 
saber sobre o sistema da língua e sua dimensão literária pode intervir; 

[...] 

f) conhecimentos dos conteúdos básicos que são objeto dos processos 
de ensino e aprendizagem no ensino fundamental e médio; 

[...] 

II – também são objetivos do curso de Letras Português: 

[...] 

m) possibilitar a integração norteadora dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais – PCNs e das Diretrizes Curriculares do Ensino Básico do 
Estado do Paraná – DCEs, com a necessária adequação às 
características da cultura regional e local; 

[...] 

o) dar ao aluno condições para que ele desenvolva a capacidade de 
desempenhar papel de multiplicador, formando leitores críticos, 
intérpretes e produtores de textos de diferentes gêneros, fomentando o 
desenvolvimento de habilidades linguísticas, culturais e estéticas [...]5. 

                                                             
5 Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Letras-Português da instituição em que 
foi realizada a pesquisa.   
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Os itens (a), (b) e (d) dizem respeito à compreensão do funcionamento da 

linguagem e a proficiência esperada do graduado em Letras. Nesse sentido, faz-se 

necessário, antes de ensinar, apresentar certo domínio do objeto de estudo. Isso inclui as 

etapas de revisão e reescrita mobilizadas no interior das disciplinas da grade do curso, já 

que consistem em processos imprescindíveis em todos os níveis de aprendizagem. 

Assim, receber revisões em seus textos e reescrevê-los, com o objetivo de aprofundar as 

competências linguísticas esperadas do licenciado em Letras, torna-se, também, uma 

atividade preponderante.   

Em (f) toca-se nos conteúdos básicos relativos aos níveis de Ensino Fundamental 

e Médio, em que o professor em formação poderá atuar. Embora mencione os 

conteúdos, estes são ensinados com base em posições teóricas e abordagens 

metodológicas distintas. Pode-se remeter, com isso, às etapas de revisão e reescrita, que 

consistem em um conjunto teórico e passos metodológicos que podem ser mobilizados 

em atividades de produção escrita de conteúdos/gêneros variados. Portanto, é papel do 

curso de Letras, de acordo com o Projeto Pedagógico, fornecer conhecimentos que 

potencializem o ensino dos objetos pretendidos, o que abrange etapas como a revisão e 

a reescrita.  

O item (m) direciona a atenção ao conhecimento dos documentos oficiais 

norteadores do ensino. Ao se levar em conta que os documentos mencionados, e mais a 

BNCC – Base nacional comum curricular (BRASIL, 2018), destacam a importância das 

etapas de revisão e reescrita, constata-se que há coerência entre as proposições da 

Linguística Aplicada, das orientações oficiais e do Projeto Pedagógico do curso de 

Letras em questão. Assim, mesmo com a adequação às características regionais e locais 

de sua formação ou atuação, o docente em formação seguirá alguns princípios básicos 

em suas práticas, dentre elas, o trabalho com as etapas de revisão e reescrita.  

O quesito (o) refere-se ao papel do futuro professor de formar leitores críticos 

que possam interpretar e produzir textos em diferentes formatos e gêneros. Dentre 

outros aspectos envolvidos nesse item, incluem-se as etapas de revisão e reescrita no 

que concerne à produção de textos. Independente do tema, do gênero, da finalidade, 

essas etapas têm um papel importante na consolidação de atividades de produção escrita 

satisfatórias, portanto, mesmo não mencionadas diretamente, revisão e reescrita são 
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intrínsecas ao Projeto Pedagógico do curso de Letras abordado nesta dissertação, 

contudo, sua mobilização depende dos professores que ministram as disciplinas.   

As finalidades e os objetivos estabelecidos no Projeto Pedagógico visam à 

excelência da formação docente, o que implica manter os indicativos de qualidade já 

atestados. Na última avaliação do ENADE – Exame nacional de desempenho de 

estudantes – realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP), 

vinculado ao Ministério da Educação, o curso de Letras-Português da universidade e 

campus pesquisado alcançou cinco, o conceito máximo. Além disso, pela mesma 

avaliação, obteve o primeiro lugar, tanto no Paraná quanto na região Sul, entre os 

melhores cursos de graduação em Letras avaliados6.   

 

1.3.3 Caracterização da disciplina de Linguística Aplicada ao Ensino de Língua 

Portuguesa 

 A disciplina de Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa compõe a 

grade curricular do curso de Letras-Português e é ofertada no terceiro ano da graduação, 

mesma etapa em que os acadêmicos têm o primeiro contato com a prática docente por 

meio do Estágio Supervisionado.  

 Em 2017 a disciplina contava com seis acadêmicos dos quatorze ingressantes e 

era ministrada nas segundas-feiras, com duas aulas em cada encontro, das 19h às 

20h30min. No ementário das disciplinas do curso de Letras, a especificidade da 

Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa é assim colocada:  

Visão contemporânea da Linguística Aplicada. Teorias da linguística 
aplicada que dão suporte ao processo de ensino e de aprendizagem da 
língua portuguesa na formação dos profissionais de Letras: 
concepções de leitura, concepções de escrita, concepções de 
gramática/ análise linguística. Letramento e alfabetização. Teorias de 
aquisição da linguagem. Prática de oralidade e produção/reescrita de 
textos7. 

 Quando a pesquisa foi iniciada os acadêmicos haviam abordado a parte 

correspondente à visão contemporânea da Linguística Aplicada. Já a investigação 

                                                             
6 Dados do INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira. Disponível em:<http://portal.inep.gov.br/web/guest/inicio>. Acesso em: 18 jan. 2019.  
7 Ementário das disciplinas do curso de Letras-Português (Currículo iniciado em 2015), 
da universidade em que foi realizada a pesquisa. 
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focalizou uma parte das teorias que dão suporte ao processo de ensino e aprendizagem 

da Língua portuguesa: as concepções de escrita e as práticas de escrita, revisão e 

reescrita de textos.  

 

1.3.4 Os participantes 

 Constituem-se como participantes da pesquisa, o pesquisador e os acadêmicos de 

Letras-Português matriculados na disciplina de Linguística Aplicada ao Ensino de 

Língua portuguesa. Expõe-se, a seguir, o perfil desses participantes.  

 

1.3.4.1 O pesquisador 

 O proponente cursou Letras-Português, de 2014 a 2017, na Universidade 

Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), campus de Irati. Nesse período, desenvolveu 

um projeto de Iniciação Científica, dois projetos de extensão e foi, por duas vezes, 

monitor em disciplinas. Também, entre 2016 e 2017, participou de um programa de 

Mobilidade Internacional como acadêmico da Universidade de Coimbra, em Portugal, 

durante um semestre. Em 2018 ingressou no Programa de Pós-Graduação em Letras, da 

UNICENTRO, no curso de Mestrado em Letras – área de concentração: Interfaces entre 

Linguística e Literatura; linha de pesquisa: linguagens, leitura e interpretação, com 

inserção na Linguística Aplicada. 

 Para realizar a investigação no curso de graduação em Letras da instituição 

escolhida, o pesquisador foi autorizado pelo Departamento de Letras da universidade –  

por meio de Carta de autorização/anuência (Modelo Anexo 1) – e aceito pela professora 

responsável pela disciplina de Linguística Aplicada. A docente não é considerada como 

participante da pesquisa.  

 

1.3.4.2 Os acadêmicos da disciplina de Linguística Aplicada 
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São também participantes da pesquisa os acadêmicos do 3º ano do curso de 

Letras-Português, matriculados na disciplina de Linguística Aplicada ao Ensino de 

Língua Portuguesa; assim relacionados: AC1; AC2; AC3; AC4; AC5; AC68.  

 Ressalte-se que a pesquisa compôs-se de um levantamento inicial, do estudo 

teórico dos conceitos de escrita, revisão e reescrita – dentre outros relacionados à 

temática, do acompanhamento ao processo de estágio realizado pelos acadêmicos, da 

apresentação de dados referentes à produção escrita nas atividades de estágio na forma 

de arquivos, de uma exposição realizada pelos graduandos e de um levantamento final. 

Os acadêmicos AC2, AC4 e AC6, por não participarem das etapas que incluíram o 

estágio, foram excluídos da pesquisa.  

 Consideram-se como participantes ativos da pesquisa, três acadêmicos: AC1, 

AC3 e AC5. Estes participaram de todas as etapas da investigação e puderam fornecer à 

pesquisa um conjunto maior de dados concernentes ao problema abordado nesta 

dissertação. Para a obtenção de uma caracterização mais precisa dos sujeitos que 

compõem o 3º ano da graduação em Letras-Português na disciplina de Linguística 

Aplicada, elaborou-se um questionário “socioeducacional” (Apêndice 1) juntamente 

com o levantamento inicial aplicado à turma. Todas as pessoas ativamente 

contempladas na pesquisa são mulheres, por esse motivo, usar-se-á ao longo do trabalho 

a flexão do gênero feminino.  

 A acadêmica AC1 tem vinte e um anos. No questionário consta a profissão de 

estagiária, porém, sem especificidade apontada. Não possui outro curso superior e a 

experiência prática que já teve com a educação foi a participação no PIBID – Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência.  

 AC3 também tem vinte e um anos, o que demonstra que o ingresso na 

universidade se deu logo após a conclusão do Ensino Médio, assim como AC1. 

Trabalha como auxiliar cartorária. Da mesma forma que AC1, não possui curso superior 

completo e sua experiência com o ensino advém da participação no PIBID.  

                                                             
8 As letras AC correspondem à palavra “acadêmico(a)” e os números à posição do nome 
do indivíduo quanto à ordem alfabética. 
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 Perfil um pouco diferente pode ser visto em AC5. Trinta e cinco anos. É 

professora da rede municipal no Ensino Fundamental I, e da rede particular no Ensino 

Fundamental II. Possui graduação em Pedagogia.  

 A análise dessas informações aponta para uma possível diferença nas 

concepções que formaram as acadêmicas. Nos dois primeiros casos, tem-se uma recente 

conclusão do ensino básico, o que implica na compreensão pedagógica mais voltada às 

experiências recentes, principalmente de Ensino Médio, além de um possível contato 

com algumas das questões focalizadas nesta pesquisa, em virtude do PIBID. No 

segundo caso, há, provavelmente, uma visão pedagógica consolidada pela primeira 

graduação e confirmada na prática como professora.  

 Para o trabalho com esses perfis, informações e dados gerados pela investigação, 

esta pesquisa foi aprovada pelo COMEP – Comitê de Ética em Pesquisa, sob o parecer 

nº 2. 850. 156, de 28 de agosto de 20189, e que os acadêmicos aceitaram participar da 

investigação mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE (Modelo Anexo 2).  

 

1.4 PROTOCOLO DE PESQUISA – ETAPAS E INSTRUMENTOS 

 A observação participante no Estudo de Caso possibilita ao pesquisador 

vivenciar o ambiente investigado. Esse processo ocorre por meio da realização de um 

planejamento que inclui algumas etapas definidas segundo um plano de ação, que 

constituem um protocolo de pesquisa com o desenvolvimento de possível reprodução 

em outro contexto semelhante (MARTINS, 2008; YIN, 2005). Esta pesquisa é 

constituída por três etapas, conforme exposto no Quadro 1. 

Quadro 1: Etapas da pesquisa 
ETAPAS OBJETIVOS ATIVIDADES PERÍODO 

I - Levantamento 
inicial 

Para constatar quais seriam 
as ações de intervenção 
necessárias para melhor 
desenvolver as etapas de 
revisão e de reescrita, o 
levantamento objetivou:  

- Aplicação aos 
acadêmicos de atividades 
de revisão em textos 
escritos por alunos de 
Ensino Médio e Ensino 
Fundamental;  

11/09/2018 a 

17/09/2018 

                                                             
9 Esta informação pode ser validada em: 
<http://plataformabrasil.saude.gov.br/visao/publico/indexPublico.jsf>. Acesso em: 21 jan. 2019. 
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a) apurar o conhecimento e 
o domínio dos graduandos 
em Letras em relação aos 
conceitos e práticas de 
revisão e de reescrita;  
b) constatar quais as 
concepções que regem a 
correção de textos pelos 
futuros professores;  
c) verificar qual a vivência 
dos acadêmicos com os 
conceitos e as práticas de 
revisão e de reescrita.  

- aplicação de questionário 
abordando a relação 
pessoal dos alunos com as 
etapas de revisão e 
reescrita, o conhecimento 
acerca desses conceitos, e 
o entendimento a respeito 
das concepções de 
linguagem e de escrita. 
- leitura e análise das 
informações obtidas.  

II - Ações de 
intervenção junto 
ao 3º ano do curso 
de Letras na 
disciplina de 
Linguística 
Aplicada.  

Com os resultados obtidos 
na Etapa I, objetivava-se na 
Etapa II:  
a) apresentar aos 
acadêmicos a teoria que 
embasa os processos de 
revisão e de reescrita; 
b) possibilitar aos 
graduandos o 
conhecimento teórico 
acerca do processo de 
produção escrita na 
perspectiva da concepção 
de escrita como trabalho; 
c) levar os graduados a 
refletir acerca da escrita 
como um trabalho em 
atividades práticas de 
revisão e de reescrita com 
textos reais de alunos de 
Ensino fundamental ou 
Ensino médio; 
d) Instigar o futuro 
professor a refletir sobre a 
sua própria maneira de 
abordar e considerar os 
textos de seus futuros 
alunos;  
e) Trabalhar na união da 
teoria com a prática de 
revisão e reescrita de 
produções escritas. 

- Seleção e abordagem de 
textos teórico-
metodológicos a respeito 
da escrita como trabalho e 
das etapas de revisão e de 
reescrita; 
- realização de atividades 
de revisão e de reescrita 
em textos de alunos do 
Ensino Básico 
selecionados pelo 
pesquisador;  
- acompanhamento do 
pesquisador nos estágios 
realizados pelos 
acadêmicos;  
- auxílio do pesquisador na 
revisão dos textos 
produzidos pelas turmas 
em que os acadêmicos 
realizaram seus estágios;  
- desenvolvimento de uma 
exposição de experiências 
em que os acadêmicos 
apresentaram sua visão 
teórica e metodológica 
acerca da revisão e da 
reescrita, bem como, os 
exemplos práticos 
advindos da experiência 
com o estágio;  
- coleta de exemplos pelo 
pesquisador. 

18/09/2018 a 

24/10/2018 

III - Levantamento 
final 

Para verificar os resultados 
das ações de intervenção, 
objetivava-se na Etapa III:  
a) caracterizar a situação 
dos acadêmicos em revisão 
e reescrita após o 
desenvolvimento, pelo 
pesquisador, do trabalho 
teórico-metodológico-

- Aplicação aos 
acadêmicos de atividades 
de revisão em textos 
escritos por alunos de 
Ensino Médio e Ensino 
Fundamental;  
- aplicação de questionário 
abordando a relação 
pessoal dos alunos com as 

01/11/2018 
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prático com os conceitos;  
b) verificar as mudanças na 
visão dos acadêmicos a 
respeito da abordagem de 
produções escritas dos 
alunos nas etapas de 
revisão e de reescrita;  
c) analisar, por meio do 
processo e do levantamento 
final, quais são os 
caminhos possíveis para 
que a academia possa 
potencializar, ao futuro 
professor, o estudo da 
escrita como trabalho, 
especificamente, as etapas 
de revisão e de reescrita.  

etapas de revisão e 
reescrita, o conhecimento 
acerca desses conceitos, e 
o entendimento a respeito 
das concepções de 
linguagem e de escrita. 
 
 

Fonte: organizado pelo pesquisador 

 Dentre as etapas do processo de ação do Estudo de Caso, realizou-se, 

inicialmente, um levantamento para averiguar nas acadêmicas de Letras: seu domínio 

teórico-metodológico-prático acerca da revisão e da reescrita; seu conhecimento acerca 

das concepções de linguagem e, mais especificamente, das concepções de escrita, com 

ênfase à escrita como um trabalho.   

Um dos instrumentos utilizados para o levantamento inicial foi o Questionário, 

em que uma série de perguntas foram disponibilizadas às acadêmicas para obter nas 

respostas a percepção do conhecimento desses indivíduos a respeito dos assuntos 

abordados. O questionário aplicado pode ser dividido em duas partes. Na primeira, 

abordou-se a posição socioeducacional das acadêmicas – já descrito no item 1.3.4.1. Na 

segunda, focou-se na especificidade do ensino da escrita, com as seguintes perguntas:  

1) O que você entende por revisão e reescrita?  

2) No curso de Letras, você, enquanto aluno, realizou atividades de 
revisão e reescrita? Quais? Como foram os procedimentos?  

3) Qual é a diferença entre correção e revisão?  

4) O que você entende por redação? Redação e texto é a mesma coisa?  

5) O que é uma “concepção de linguagem”? e uma “concepção de 
escrita”? Na posição de graduando em Letras, qual é a concepção de 
linguagem que você assume?  

 Outro instrumento mobilizado para o levantamento inicial foi a realização de 

atividades práticas: as acadêmicas foram levadas a efetuar revisões em textos 

disponibilizados pelo pesquisador (Apêndice 1). O proponente disponibilizou alguns 
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textos produzidos por alunos de ensino básico, explicou o processo que deu origem à 

escrita e solicitou uma revisão. Assim, por meio dessas atividades, é possível constatar 

como as futuras professoras agem na revisão de textos, quais concepções práticas estão 

arraigadas em sua vivência educacional, como elas concebem o ato de intervir na 

produção textual de um aluno. 

Após a realização do levantamento inicial, procedeu-se à segunda etapa da 

pesquisa, com: a) seleção e abordagem de textos teórico-metodológicos a respeito da 

concepção de escrita como trabalho, com foco nas etapas de revisão e reescrita; b) 

realização de atividades práticas de revisão e de reescrita pelos acadêmicos em textos 

selecionados pelo pesquisador; c) auxílio do pesquisador na revisão de textos oriundos 

dos estágios realizados pelos acadêmicos; d) preparação e realização de uma exposição, 

pelas acadêmicas, das experiências de revisão e reescrita no estágio, à luz das teorias 

anteriormente estudadas. Consideram-se, ainda, os diálogos em sala de aula entre o 

pesquisador e as acadêmicas, que contribuem para a compreensão do processo.  

Ao realizar a seleção de textos para o trabalho com o 3º ano de graduação em 

Letras, levou-se em consideração que os alunos já haviam cursado nos anos anteriores a 

disciplina de Texto e Enunciação, o que supunha que esses indivíduos já tiveram 

contato com elementos relacionados às teorias da enunciação. Diante disso, abordou-se, 

por ordem do processo de ação:  

1) GERALDI, João Wanderley. Produção de textos. In: GERALDI, João Wanderley. 

Portos de passagem. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997 [1991]. 

No capítulo “Produção de textos”, Geraldi (1997 [1991]) aborda algumas 

questões fundamentais e introdutórias para a concepção de escrita como trabalho, com 

base no dialogismo do Círculo de Bakhtin: a) considera a produção de textos como 

ponto de partida e ponto de chegada de todo processo de ensino e aprendizagem de 

língua; b) destaca que no texto o sujeito concretiza seu discurso, sua palavra; c) 

estabelece uma diferenciação entre produção de textos e redação; d) constrói as etapas 

básicas da produção de textos, em que se necessita que: se tenha para quem dizer; se 

tenha uma razão para dizer; se tenha para quem dizer; o locutor se constitua como tal; e 

se escolha as estratégias para realizar essa tarefa.  
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 Esse texto foi lido e discutido na íntegra, em conjunto – pesquisador e 

acadêmicas. Com isso, estabeleceram-se na discussão algumas características da escrita 

como um trabalho, de modo a situar, pelas considerações do pesquisador, a revisão e a 

reescrita como etapas inerentes a esse processo de produzir textos historicamente 

situados e que carregam a palavra do aluno.  

2) MENEGASSI, Renilson José; GASPAROTTO, Denise. Revisão textual-interativa: 

aspectos teórico-metodológicos. Domínios de linguagem, Uberlândia, v. 10, n. 3, 2016. 

 O trabalho com esse artigo se justifica pelo apanhado completo que ele faz das 

formas de correção/revisão desenvolvidas por Serafini (1995) e Ruiz (1998) – Correção 

resolutiva, correção indicativa, correção classificatória e correção textual-interativa. 

Além disso, Menegassi e Gasparotto desenvolvem nesse trabalho uma metodologia que 

amplia o desenvolvimento da revisão textual-interativa, pelo estabelecimento de três 

maneiras de abordagem: o questionamento, o apontamento e o comentário.  

 À vista disso, a pesquisa de Menegassi e Gasparotto (2016) foi selecionada para 

a etapa de ação por conta dessas três características: a) faz um apanhado geral das 

questões que o pesquisador buscava trabalhar, o que contribuiu para a potencialização 

do estudo visado; b) aborda cada uma das perspectivas apresentadas com profundidade 

e exemplos concretos; c) contribui significativamente no quesito metodológico à revisão 

textual-interativa.  

3) MENEGASSI, Renilson José. Da revisão à reescrita: operações linguísticas sugeridas 

e atendidas na construção do texto. Mimesis, Bauru, v. 22, n. 1, p. 49-68, 2001. 

 Esse trabalho foi abordado de modo a ampliar a percepção dos acadêmicos a 

respeito do que acontece no processo de revisão e na posterior reescrita; quais são as 

operações existentes – acréscimo, substituição, supressão, deslocamento – e quais são as 

mais atendidas, o que contribui para uma visão orgânica da maneira de abordar um texto 

na revisão, a considerar pela reação que o aluno terá diante das intervenções do docente.  

 Destaque-se que os textos de Menegassi e Gasparotto (2016) e Menegassi (2001) 

foram trabalhados em uma mesma sequência de aulas agrupadas em um mesmo dia. 

Além disso, o procedimento de leitura e discussão se diferencia dos anteriores. Esses 

artigos foram apresentados principalmente por explicações do pesquisador, com uso 

recurso do Datashow e da apresentação em Powerpoint, em que foram selecionados os 
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trechos considerados mais relevantes à discussão, além dos exemplos presentes nos 

artigos.  

 A versão dos artigos na íntegra foi posteriormente disponibilizada aos 

acadêmicos para a leitura completa, bem como para a consulta em futuras atividades.  

4) BRASIL. Base nacional comum curricular (BNCC). Brasília: UNDIME/CONSED, 

MEC, p. 76-80, 2018. 

 O estudo da BNCC (BRASIL, 2018) também se fez importante para esclarecer 

aos acadêmicos qual é a concepção de linguagem e de escrita que atualmente vigora no 

documento que rege a educação no Brasil, que são Linguagem como forma de interação 

e Escrita como trabalho. Selecionou-se, da Base, o trecho que compreende, na “área de 

linguagens”, a produção de textos e realizou-se uma leitura conjunta com as 

acadêmicas.   

5) MENEGASSI, Renilson José; GASPAROTTO, Denise. Revisão e reescrita nos 

documentos oficiais: conceitos e orientações metodológicas. Signum: Estud. Ling., 

Londrina, n. 17/2, p. 166-192, dez. 2014.  

 De modo a complementar as reflexões iniciadas com a leitura da BNCC 

(BRASIL, 2018), discutiu-se o quadro elaborado por Menegassi e Gasparotto (2014, p. 

188-189), em que os autores sintetizam a análise da presença dos conceitos de revisão e 

reescrita efetuada em seis documentos: Parâmetros Curriculares Nacionais do 1º e 2º 

Ciclos; Parâmetros Curriculares Nacionais do 3º e 4º Ciclos; Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio; Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais; Diretrizes Curriculares Estaduais-PR; Orientações 

Pedagógicas Anos Iniciais-PR.  

A tabela divide-se em: o que é?; como?; por quê?; atitude do professor; atitude 

do aluno; com base na definição e no trabalho com os conceitos de revisão e de 

reescrita, o que possibilitou às acadêmicas uma visão mais ampla de como essas 

questões são abordadas nos documentos oficiais. O artigo de Menegassi e Gasparotto 

(2014) e o texto da BNCC (2018) foram trabalhados conjuntamente.   
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6) SERAFINI, Maria Teresa. Correção. In: SERAFINI, Maria Teresa. Como escrever 

textos. Tradução: Maria Augusta de Mattos. Adaptação: Ana Luísa Marcondes Garcia. 

7. ed. São Paulo: Globo, 1995.  

 O último trabalho lido conjuntamente e discutido foi de Serafini (1995)10, mais 

especificamente, os seis princípios para a correção de um texto: 1) a correção não deve 

ser ambígua; 2) os erros devem ser reagrupados e catalogados; 3) o aluno deve ser 

estimulado a rever correções feitas, compreendê-las e trabalhar sobre elas; 4) deve-se 

corrigir poucos erros em cada texto; 5) o professor deve estar predisposto a aceitar o 

texto do aluno; 5) a correção deve ser adequada à capacidade do aluno.  

 Em meio ao trabalho com os textos apresentados, realizaram-se atividades 

práticas e estabeleceu-se diálogo com a teoria. Na primeira delas, solicitou-se às 

acadêmicas que analisassem suas próprias intervenções nos textos que já haviam sido 

disponibilizados no levantamento inicial (Apêndice 1): o pesquisador fez uma cópia do 

arquivo original dos levantamentos, entregou às graduandas e solicitou a elas que 

verificassem qual o tipo de correção, à luz da teoria, haviam utilizado: indicativa, 

resolutiva, classificatória, textual-interativa (RUIZ, 1998; SERAFINI, 1995; 

MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016) e anotassem ao lado da atividade, além de 

discutir o que levou a tais usos e se os fariam novamente. 

 Na segunda, o pesquisador selecionou alguns textos – tanto de arquivo pessoal 

quanto de outros trabalhos – que já haviam sido revisados e reescritos (Apêndice 2), 

contextualizou o processo que conduziu à produção, revisão e reescrita, e estabeleceu o 

seguinte parâmetro para uma nova atividade: “A partir dos conhecimentos adquiridos 

acerca dos processos de revisão e de reescrita, bem como da própria reescrita efetivada 

                                                             
10  O trabalho intitulado Como se corrige redação na escola (RUIZ, 1998), embora também 
fundamental para o estudo das etapas de revisão e reescrita, especialmente pela conceituação de “correção 
textual-interativa”, não fez parte do plano de ação da pesquisa. Isso não quer dizer que deixou de constar 
na abordagem. Ocorre que, ao definir as etapas de intervenção, o pesquisador optou por trabalhar o 
conceito de “correção textual-interativa” a partir do trabalho de Menegassi e Gasparotto (2016), por dois 
motivos: a) porque se fazia, para os objetivos, mais didático seguir a linearidade dos exemplos – correção 
indicativa, correção resolutiva, correção classificatória, correção textual-interativa e suas metodologias, 
do que alternar os textos; b) devido ao tempo da pesquisa: um trabalho mais aprofundado com o texto de 
Ruiz (1998) necessitaria de mais aulas para se chegar, possivelmente, aos mesmos resultados. Isso 
também ocorre com o texto de Serafini (1995): mesmo citado dentre os textos abordados com a turma, 
sua leitura e reflexão ocorreu por conta dos seis princípios, segundo ela, para a correção, já que as 
correções indicativa, resolutiva e classificatória também foram explicadas com base em Menegassi e 
Gasparotto (2016) e, posteriormente, pelos exemplos do pesquisador. Destaque-se, no entanto, que os 
trabalhos de Serafini (1995) e Ruiz (1998) foram, durante as discussões em sala, contextualizados e 
indicados para a leitura.  
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no exemplo abaixo, analise o texto e elabore novas propostas de melhoramento. Para 

tanto, utilize a metodologia da revisão textual-interativa”.   

 Essas atividades, embora práticas, poderiam ser interpretadas pelas acadêmicas 

como artificiais, já que as participantes não tinham a visão do processo como um todo, 

uma vez que a seleção ocorreu pelo viés do pesquisador. Essa compreensão por parte 

das participantes seria prejudicial à pesquisa, uma vez que suas atitudes com relação aos 

textos teriam motivações diferentes. Por isso, viu-se nos estágios obrigatórios que eram 

realizados, no mesmo período, pelas professoras em formação, a possibilidade de um 

contato mais próximo com a realidade escolar e com a vivência do professor com todas 

as etapas que originam os textos que devem ser revisados.  

 As três acadêmicas consideradas como ativas nesta pesquisa realizaram seus 

estágios no período concomitante à pesquisa e na perspectiva do ensino de língua, pois, 

na universidade escolhida para a pesquisa, os estágios se dividem em Estágio 

Supervisionado de Língua Portuguesa e Estágio supervisionado em Literatura de Língua 

Portuguesa.  

 O pesquisador não teve nenhuma influência na elaboração dos projetos para as 

atividades de produção de textos no estágio, sequer acompanhou o processo, apenas 

teve acesso a esses projetos pelas falas das acadêmicas. Sua participação se deu única e 

exclusivamente no momento da revisão de textos, no auxílio às professoras em 

formação na abordagem dos textos de seus alunos à luz da teoria estudada.  

Após o término dos estágios por parte das acadêmicas, o pesquisador 

apresentou-lhes uma proposta de exposição acerca das experiências. Nela, 

estabeleceram-se os seguintes passos: a) explicar a proposta que foi disponibilizada aos 

alunos do estágio; b) apresentar e analisar/comentar criticamente a primeira versão do 

texto do aluno; c) explicar as intervenções realizadas pelo professor – o acadêmico – no 

texto do aluno; d) apresentar e analisar a segunda versão da escrita.  

 Realizou-se, ainda, um levantamento em que foram utilizados os mesmos 

instrumentos que no diagnóstico inicial: questionário e atividade prática (Apêndice 3). 

O objetivo era analisar como as acadêmicas passaram a compreender as etapas de 

revisão e reescrita pelos vieses teórico, metodológico e prático, além de abordar o 

processo, o impacto da intervenção, as dificuldades encontradas, dentre outros.   
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Assume-se que os resultados desse processo também são decorrentes de um fator: o 

pouco tempo de internalização dos conceitos. A pesquisa de campo foi realizada em um 

prazo de dois meses, tempo certamente insufiente devido à complexidade do assunto 

tratado.   

 

1.5 CONSTITUIÇÃO DOS REGISTROS E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 Os registros da investigação foram gerados no período de setembro a dezembro 

de 2018, por meio de: a) aplicação de questionários; b) estudo teórico-metodológico-

prático; c) gravação das aulas ministradas pelo pesquisador. Houve, portanto, a 

“imersão” (BELOTI, 2016) do proponente da pesquisa no contexto pesquisado. De 

acordo com Martins (2008), diferente de outros modelos de pesquisa, o Estudo de Caso 

formula sua constituição de registros durante todo o processo, conforme as situações e 

os resultados parciais. No caso desta investigação, os textos, as atividades e os demais 

elementos foram repensados e alterados ao longo do processo.  

Além disso, no Estudo de Caso, “[...] os dados só falam através de teorias” 

(MARTINS, 2008, p. 18). Nesta pesquisa, tanto a geração de registros quanto a análise 

partem de uma mesma perspectiva: a teoria dialógica do Círculo de Bakhtin e seus 

desdobramentos na Linguística Aplicada. Isso demanda um trabalho com as etapas de 

revisão e reescrita com base nas noções de enunciado e texto, além dos demais 

conceitos a elas ligados.    

 Para a análise dos registros gerados na investigação, consideram-se alguns 

pontos fundamentais. Do levantamento inicial, verificam-se e discutem-se, a) a 

concepção de linguagem e de escrita internalizada pelas acadêmicas; b) o conhecimento 

teórico acerca dos conceitos de revisão e de reescrita; c) o domínio metodológico e 

prático dos procedimentos de revisão e de reescrita; d) as formas de revisão utilizadas 

pelas acadêmicas; e) a familiaridade das acadêmicas com as práticas de revisão e de 

reescrita de textos. 

 Das atividades realizadas no decorrer da ação interventiva e das interações entre 

pesquisador e acadêmicas nas aulas registradas em gravação, analisam-se: a) a 

percepção das acadêmicas a respeito de suas próprias concepções anteriores ao trabalho 

teórico-metodológico; b) os procedimentos de revisão e reescrita apreendidos e 
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utilizados pelas acadêmicas; c) o domínio metodológico da revisão – intuitivamente, 

devido ao pouco tempo de internalização; d) a tomada de consciência dos docentes em 

formação no que diz respeito à importância, não só da realização de revisões e 

reescritas, mas de sua correta condução metodológica; e) as alterações nas concepções 

das acadêmicas ao longo da intervenção da pesquisa. 

 Com o levantamento final, analisado de acordo com todo o processo de ação 

realizado, verificam-se: a) a tomada de consciência com relação às concepções de 

linguagem e de escrita que regem o ensino e a aprendizagem de língua; b) se as 

metodologias de revisão e de reescrita, de acordo com os pressupostos da Linguística 

Aplicada, foram apreendidas e aplicadas pelas acadêmicas no decorrer do trabalho de 

intervenção; c) a compreensão teórica dos conceitos de escrita – na perspectiva do 

trabalho, revisão e reescrita; d) a efetividade do trabalho teórico e prático desenvolvido 

pela seleção dos textos e das atividades trabalhadas junto à turma.  

 Além disso, analisam-se, com base na experiência realizada: a) os motivos que 

conduzem os acadêmicos a manter, no decorrer da graduação, concepções e práticas 

assumidas em outros estágios de sua formação; b) os caminhos para que a academia 

potencialize, ao futuro professor, a formação efetiva no que diz respeito aos conceitos 

de revisão e reescrita. Busca-se, com isso, ressaltar a inerência dialógica das etapas 

estudadas dentro da concepção de escrita como trabalho e possibilitar que alguns dos 

principais conceitos do Círculo de Bakhtin sejam tratados como elementos centrais 

desses processos, de forma a estabelecer a revisão e a reescrita como processos 

dialógicos.  
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Este capítulo apresenta alguns pressupostos dos referenciais teóricos que 

subsidiaram a pesquisa desenvolvida no contexto da graduação em Letras, e que 

fundamentam a presente dissertação. Dos estudos dialógicos, por meio de algumas 

obras do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2016a [1976]; BAKHTIN, 2016b [1978]; 

BAKHTIN, 2017 [1975]; VOLOCHINOV, 2013a [1930]; VOLOCHINOV 2013b 

[1930]; VOLOCHINOV, 2013c [1926]; VOLOCHINOV, 2013d [1930]; 

VOLOCHINOV, 2017 [1929]), e de autores que dialogam com suas teorias (ACOSTA-

PEREIRA; RODRIGUES, 2014; BARROS, 2005; BRAIT; MELO, 2010; GRILLO, 

2017; MACHADO, 2010; MENDES-POLATO; BELOTI; MENEGASSI, 2018; 

MENEGASSI, 2013; SEIDEL; SILVA, 2017; SOBRAL, 2009), são abordados os 

conceitos basilares do dialogismo, que tratam da natureza social-axiológica do 

fenômeno linguístico: signo ideológico, palavra, enunciado, entonação valorativa, 

gêneros do discurso, responsividade. Em seguida, com suporte na área da Linguística 

Aplicada (ANGELO; ZANINI; MENEGASSI, 2004; FUZA; GARCEZ, 1998; 

OHUSCHI; MENEGASSI, 2011; GERALDI, 1997 [1991]; GERALDI, 2016; 

MENEGASSI, 2013; MENEGASSI, 2016; MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016; 

PERFEITO, 2005; MENEGOLO; MENEGOLO, 2005; RUIZ, 1998; SERAFINI, 1995), 

aborda-se a concepção de escrita como um trabalho – em relação à filosofia dialógica da 

linguagem – com ênfase nos conceitos priorizados na pesquisa: revisão e reescrita.  

 

2.1 A FILOSOFIA DA LINGUAGEM DO CÍRCULO DE BAKHTIN  

Ao analisar algumas obras do chamado Círculo de Bakhtin11 (BAKHTIN, 1997; 

BAKHTIN, 2017; VOLOCHINOV, 2013a [1930]; VOLOCHINOV, 2013b [1930]; 

VOLOCHINOV, 2013c [1926]; VOLOCHINOV, 2013d [1930]; VOLOCHINOV, 

                                                             
11 De acordo com Geraldi (2013), o Círculo de Bakhtin foi um grupo de intelectuais que, 
no início de 1929, começou a se reunir para estudos e discussões, no entanto, “[...] jamais 
existiu como algo institucionalizado [...]” (GERALDI, 2013, p. 10). O autor destaca, ainda, que 
as reuniões não ocorriam em uma única cidade e com os mesmos componentes. Fizeram parte, 
além de outros, Mikhail Bakhtin, Valentin Volochinov e Pavel Medvedev. Dentre as 
preocupações desses estudiosos estavam as questões que envolvem o estudo da Língua e da 
Literatura. Não se sabe ao certo até quando duraram os encontros do Círculo e entre quais 
membros. 
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2017) é possível perceber que esses estudiosos visavam à formulação de uma Filosofia 

da Linguagem particular. Tinha-se como objetivo criar uma base teórico-conceitual 

mais ampla e efetiva no que diz respeito à compreensão do fenômeno da linguagem. A 

consideração da necessidade de outra concepção filosófica da linguagem implica no 

reconhecimento de outras tendências com as quais o Círculo dialoga e às quais tece suas 

críticas, baseadas em uma análise de suas contribuições e de seus equívocos. Em 

Marxismo e filosofia da linguagem, Volochínov (2017 [1929]) apresenta e discute 

criticamente duas tendências linguístico-filosóficas: o subjetivismo idealista e o 

objetivismo abstrato.  

Com relação à primeira tendência, o subjetivismo idealista, “[...] a sua definição 

mais simples e grosseira [da linguagem] é a seguinte: algo que se formou e se definiu de 

algum modo no psiquismo do indivíduo e é objetivado para fora, para os outros com a 

ajuda de alguns signos externos” (VOLOCHÍNOV, 2017 [1929], p. 202).  A segunda 

tendência, o objetivismo abstrato, afirma “[...] a realidade e a objetividade imediatas da 

língua como um sistema de formas normativas idênticas” (VOLOCHÍNOV, 2017 

[1929], p.176). No primeiro caso, portanto, acredita-se que a linguagem se desenvolve 

sem intervenções externas, naturalmente, como uma característica inerente do ser 

humano. No segundo, considera-se um sistema pronto, independente tanto do indivíduo 

quanto do ambiente externo, apenas disponível ao uso para o ser humano, por isso 

sempre idêntico.  

Volochínov (2017 [1929]) aponta alguns postulados que definem o ponto de 

vista de cada tendência a respeito da linguagem. Segundo ele, para o subjetivismo 

idealista: a) a língua se constitui por meio de um processo de criação individual e 

ininterrupto; b) as leis que definem essa criação ininterrupta são individuais, ou seja, 

próprias a cada pessoa; c) essa criação linguística é consciente, pode-se dizer, sem 

influências; d) depois da criação, a língua é sedimentada e se torna estável. Dessa 

forma, desconsidera-se a interação entre as pessoas em virtude da individualidade e da 

subjetividade. Além disso, todo processo seria particular a um indivíduo, sem 

compromisso com as suas relações sociais. 

A segunda tendência, o objetivismo abstrato, define-se, segundo Volochínov 

(2017 [1929], p. 162), pelos seguintes postulados: a) “a língua é um sistema estável e 

imutável [...]”; b) as leis linguísticas são completamente objetivas e, por isso, presentes 
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de modo igual em todas as consciências subjetivas; c) não há nenhuma relação entre 

linguagem e ideologia; d) também não há relação alguma entre o sistema linguístico e a 

sua história. Esse ponto de vista se difere do anterior em alguns aspectos. A língua, 

agora, não é colocada como um fator subjetivo e relacionada à psicologia individual, 

mas adquire autonomia como sistema que é apreendido, então, por todas as consciências 

de maneira igual. No entanto, como um sistema, a língua não assume posturas 

ideológicas e não se relaciona com a história; seu funcionamento tem mecanicidade, o 

que não admite relativizações, pontos de vista, posições distintas.   

O Círculo de Bakhtin não corrobora com nenhuma das tendências apresentadas, 

porém, não as desconsidera, nem colhe de cada uma delas definições que, somadas, 

instituam uma posição central. Como aponta Volochínov (2017 [1929], p. 199-200), 

“suponhamos que aqui, como sempre, a verdade não se encontre no meio-termo nem 

seja um compromisso entre a tese e a antítese, ficando fora e além dos seus limites e 

negando tanto a tese quanto a antítese, ou seja, representando uma síntese dialética”. 

Grillo (2017), em ensaio introdutório a Marxismo e filosofia da linguagem, explica que 

“o procedimento dialético busca avaliar os limites de dois opostos, a fim de ultrapassá-

los [...]” (GRILLO, 2017, p.53). O Círculo de Bakhtin avalia os limites do subjetivismo 

idealista e do objetivismo abstrato e trabalha no sentido de ultrapassá-los. Assim, 

Volochínov (2017 [1929]) defende que 

A realidade efetiva da linguagem não é o sistema abstrato de formas 
linguísticas nem o enunciado monológico isolado, tampouco o ato 
psicofisiológico de sua realização, mas o acontecimento social da 
interação discursiva que ocorre por meio de um ou de vários 
enunciados (VOLOCHÍNOV, 2017 [1929], p. 218-219). 

 Podem-se destacar, desse trecho, algumas chaves para a compreensão do 

pensamento do Círculo de Bakhtin, a primeira delas concernente à expressão “interação 

discursiva”. Com isso, Volochinov (2017 [1929]) se afasta das duas tendências 

anteriormente referidas e destaca que a linguagem só pode ser compreendida no 

ambiente social, no diálogo entre interlocutores, ou seja, que não existe linguagem 

puramente sistêmica ou psicológica, pois a sua verdadeira realidade depende da 

vitalidade que a língua adquire na sociedade, em meio aos indivíduos, em um contexto 

delimitado, mediante a dinamicidade da história. Assim, na perspectiva do Círculo, 

sustenta-se, também, o primado ideológico da linguagem, o que conduz a discussão ao 

domínio do signo.  
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 Seidel e Silva (2017) destacam que o conceito de signo é fundamental para a 

compreensão do fenômeno linguístico e seu funcionamento; também pontuam a 

existência de duas concepções distintas de signo: o signo linguístico e o signo 

ideológico. O primeiro remete, principalmente, a Saussure, representante, de acordo 

com Volochínov (2017 [1929]), do objetivismo abstrato; o segundo fundamenta as 

obras do Círculo de Bakhtin. Para ambas as concepções o signo é constituído por duas 

faces. O signo linguístico, nas considerações de Saussure, é a união entre um 

significante e um significado; ambos psíquicos, presentes como um sistema na mente do 

indivíduo. Por outro lado, o signo ideológico surge de uma relação dupla, mútua: 

procede de alguém e se dirige a alguém (SEIDEL; SILVA, 2017). Há, ainda, para os 

estudiosos, uma oposição fundamental entre “valor na língua” e “valor no mundo”:  

O signo, para Saussure, é estável e compreensível apenas em seu valor 
na língua, já que esta é sempre recebida pela massa de falantes como 
uma herança ou um produto da época precedente, em que a relação 
entre significante e significado não é mediada pela experiência, mas 
baseada em um conjunto de normas. Ao contrário, para 
Bakhtin/Volochínov, o signo é concebido em função de seu valor no 
mundo, isto é, tendo em vista o campo da experiência humana 
(SEIDEL; SILVA, 2017, p. 184).  

 Destaque-se, ainda, que o signo, para o Círculo de Bakhtin, é ideológico, porque 

com ele o indivíduo toma posição no mundo (ACOSTA-PEREIRA; RODRIGUES, 

2014). Segundo Volochínov (2017 [1929]), um signo não só reflete, mas, 

principalmente, refrata uma realidade. Um produto de consumo, por exemplo, pode ser 

transformado em signo ideológico, no entanto, por si só, é apenas um produto de 

consumo, pois a realidade da refração é a criação de um mundo particular: o mundo dos 

signos. 

 Para explicar o conceito de signo, um dos exemplos usados por Volochinov 

(2017 [1929]) é o sacramento da comunhão cristã. Nesse caso, pão e vinho passam de 

produtos de consumo a signo ideológico, pela refração. Para quem vive a religião, a 

comunhão reconstrói o sacrifício de Cristo, bem como a Santa Ceia com os apóstolos 

descrita nos livros bíblicos. Esse signo ideológico cria uma realidade, opera a refração. 

Por outro lado, um ateu terá uma percepção diferenciada. O pão e o vinho continuarão 

sendo signos, porém, a realidade refratada dirá muito mais respeito à certa aberração 

vista por esse sujeito em relação a algo que ele não crê. Isso ocorre porque “[...] num 
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único signo se refletem e acompanham-no relações de classes diversas” 

(VOLOCHÍNOV, 2013b [1930], p. 195), por isso, há variações na compreensão.  

 Volochinov (2017 [1929]) destaca que o signo – ao contrário do que afirmavam 

as tendências apresentadas anteriormente – é um fenômeno do mundo externo. Isso 

significa que nasce no ambiente social, na interação e, depois, é absorvido pela 

consciência individual de cada sujeito, no processo de compreensão dialógica. Por esse 

motivo, o autor afirma que só pode haver uma definição clara de consciência que parta 

do aspecto sociológico: “[...] uma consciência só passa a existir como tal na medida em 

que é preenchida pelo conteúdo ideológico, isto é, pelos signos, portanto apenas no 

processo de interação social” (VOLOCHÍNOV, 2017 [1929], p. 95). Para explicar a 

noção de consciência, Volochínov (2013d [1930]) propõe o exercício da reflexão acerca 

de um problema/tema qualquer:  

Fechemos os olhos e comecemos a refletir sobre esse problema. A 
primeira coisa que captaremos em nós mesmos será uma espécie de 
fluxo de palavras, às vezes ligadas a frases definidas, mas na maior 
parte das vezes soltas numa dança ininterrupta de mudanças de 
pensamentos, de expressões habituais, de impressões gerais 
provocadas por objetos e por fenômenos da vida fundidos num único 
conjunto. Essa multicolorida caleça verbal se move o tempo todo, quer 
afastando-se, quer aproximando-se ao tema fundamental, o problema 
sobre o qual estamos refletindo.  

Chamaremos a esse fluxo de palavras que observamos em nós 
mesmos de linguagem interior. Se observarmos atentamente nosso 
interior veremos que, no fim das contas, nenhum ato de consciência 
pode ser realizado sem ele. Inclusive quando surge uma sensação 
puramente fisiológica – por exemplo, a sensação de fome ou de sede – 
para necessariamente expressá-la de algum modo, incorporando-a ao 
material da linguagem interior. Essa expressão de uma necessidade 
puramente fisiológica está condicionada, desde o começo, pela vida 
cotidiana e social, pelo ambiente em que vivemos, como o está 
também a sensação (VOLOCHÍNOV, 2013d [1930], p. 147).  

 Então, a consciência para o Círculo de Bakhtin é a linguagem interior, e essa 

linguagem interior, segundo Volochinov (2013d [1930]), é um fluxo de palavras. Esse 

ponto é relevante para pensar a questão do signo ideológico, pois “a palavra é um 

fenômeno ideológico par excellence. Toda sua realidade é integralmente absorvida na 

sua função de ser signo. [...]” (VOLOCHÍNOV, 2017 [1929], p. 98). O fato de ser um 

fenômeno ideológico por excelência é a primeira particularidade da palavra. Volochínov 

(2017 [1929]) aponta outras quatro: a) a palavra é um signo neutro, pois não tem 

compromisso necessário com nenhum campo ideológico específico, pode assumir 
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qualquer função; b) é o material mais usual da comunicação cotidiana; c) é o material 

sígnico da vida interior, ou seja, compõe a consciência, aquele “fluxo de palavras”; c) 

acompanha todo ato de criação ideológica, pois “[...] está presente em todo ato de 

compreensão e em todo ato de interpretação” (VOLOCHÍNOV, 2017 [1929], p. 101). A 

palavra, nessa concepção, afasta-se das perspectivas abstratas de um componente de 

dicionário ou léxico, e se liga ao social pelo conceito de signo. 

 Destaque-se que palavra, para o Círculo de Bakhtin, é análogo a discurso 

(STELLA, 2005). Segundo Stella (2005, p. 183), o sentido dado à palavra enquanto 

discurso equivale à utilização que se faz dela na expressão “a palavra de Deus”. Nesse 

exemplo, não se está fazendo referência a um grupo de palavras que compõem o 

vocabulário de uma língua e que foram “utilizadas por Deus”, mas aponta-se para o 

“discurso divino”, ou seja, toda a cultura, as regras, os ensinamentos, o modo de vida, a 

organização social, a história, que é repassado por meio dos enunciados bíblicos, 

atribuídos a Deus pela tradição religiosa. A palavra é discurso justamente por sua 

função de signo, composta pela historicidade, pelas relações sociais, e pelas 

contradições entre as diversas classes que compõem a sociedade. Pode-se, em diálogo 

com o exemplo, estabelecer um paralelo com os processos de ensino e aprendizagem. 

Ao se afirmar, como Geraldi (1997 [1991]), que é necessário considerar a palavra dos 

alunos, faz-se referência à sua posição, sua história, sua cultura, seus ensinamentos, seu 

discurso, e não apenas à escolha do uso de uma forma vocabular para determinado fim.  

 A palavra-discurso ganha vida na interação social, ao compor os enunciados 

concretos, portanto, “[...] não é sinônimo de vocábulo descontextualizado. É, contudo, 

palavra-signo e, por isso, inteiramente determinada pelas relações sociais” 

(MENEGASSI, 2009, p. 150). Aqui se insere o segundo ponto da perspectiva do 

Círculo de Bakhtin com relação à linguagem, síntese do diálogo crítico com o 

subjetivismo idealista e com o objetivismo abstrato. Para reiterar, a realidade da 

linguagem está no “[...] acontecimento social da interação discursiva que ocorre por 

meio de um ou de vários enunciados” (VOLOCHÍNOV, 2017 [1929], p. 218-219). 

Como afirma Bakhtin (2016b [1978]), o enunciado é uma unidade do discurso, pois 

adquire vida em seus usos socialmente situados, ao contrário da oração, por exemplo, 

que é uma unidade da língua, ou do sistema, uma abstração que retira da linguagem a 

pulsação que a interação proporciona, com vistas a criar um modelo ideal, porém, irreal. 

Portanto, o estudo da língua, na concepção dialógica, só pode partir do enunciado, 
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constituído e constituinte do discurso, assim, consequentemente, o ensino da língua 

precisa se pautar, igualmente, no enunciado, que promove a interação entre os 

indivíduos que compõem o ambiente pedagógico.  

 Em Os gêneros do discurso (BAKHTIN, 2016b [1978]), compreende-se que o 

emprego da língua ocorre por meio de enunciados orais, escritos, visuais etc., ou seja, 

uma conversação banal, uma palestra, uma obra literária, um meme de redes sociais, um 

filme, uma música, dentre vários outros exemplos, são enunciados que promovem a 

comunicação discursiva entre as pessoas, independente de sua organização mais ou 

menos formal. Ainda segundo Bakhtin (2016b [1978], p. 11-12), cada enunciado reflete 

as especificidades de um determinado campo, o que constitui o seu “tema”, o seu “estilo 

de linguagem” e a sua “construção composicional”. Se tomado o mesmo exemplo 

anterior, a relação que se estabelece entre professores e alunos no campo de ensino e 

aprendizagem atribui a todos os enunciados da interação uma temática própria ao 

ambiente e à situação, um estilo de linguagem condizente, estruturados em uma 

composição.   

O tema do enunciado é definido por Volochinov (2017 [1929], p. 227) como um 

“sentido de totalidade”. Isso remete à questão do enunciado como único, irrepetível, 

acabado, à espera de uma resposta. Para esclarecer melhor é possível tomar e ampliar 

um exemplo dado pelo próprio autor: se considerar o enunciado “que horas são?”, pode-

se conseguir com ele temas completamente distintos. Imagine-se a situação de um 

estudante à espera do final da aula; nesse momento ele olha ao seu professor que explica 

os conteúdos e pronuncia “que horas são?”. Nesse caso, o indivíduo não está, 

necessariamente, preocupado em saber a hora marcada pelo relógio. Pelo contrário, há 

uma grande quantidade de enunciados por trás disso, tais como, “não vejo a hora de ir 

pra casa”, “esta aula está muito chata”, “não aguento mais”, “a próxima aula é muito 

melhor do que essa”, “falta muito para o recreio?”, dentre outros. Esse mesmo 

enunciado “que horas são?”, pronunciado novamente, mesmo que tenha os vocábulos 

idênticos, os mesmos sujeitos, nunca mais será igual, pois a história é contínua, e os 

temas variam conforme essas situações históricas. Esse exemplo é uma situação: “[...] a 

situação forma o enunciado [...]” (VOLOCHÍNOV, 2017 [1929], p. 206), atribui 

peculiaridades a ele.  



54 
 

Nessas peculiaridades é que se insere o estilo. Cada falante dá o formato da 

situação para o seu enunciado, impõe um “estilo”, que não pode ser e compreendido 

como algo inerente, pronto, sempre idêntico, como uma imagem da pessoa que se 

reflete automaticamente em suas enunciações. Pelo contrário, a própria situação fornece 

os parâmetros para que o estilo possa se realizar. O enunciado “que horas são?” pode ser 

apresentado em estilos totalmente diversos, a depender da formação e das intenções do 

locutor. Desse modo, o estilo, em Bakhtin, difere-se das visões tradicionais 

individualistas. Segundo Brait (2010, p. 83), “[...] o estilo, longe de se esgotar na 

autenticidade de um indivíduo, inscreve-se na língua e nos seus usos historicamente 

situados”, pois “[...] envolve idiossincrasias que têm como interlocutores textos, 

contextos, discursos etc [...]” (BRAIT, 2010, p. 87). Destaca-se que o estilo não pode 

ser desvinculado de uma cultura, dos participantes dessa cultura, da situação histórica. 

O enunciado “que horas são?” só adquire sua totalidade em uma interlocução com 

participantes que vivenciem essa cultura, suas regras, suas peculiaridades e que estejam 

inseridos em uma situação autêntica, única que define o estilo do enunciado para aquela 

situação (BRAIT, 2010).  

Após duas noções apresentadas – tema e estilo, aponta-se para o terceiro 

constituinte do enunciado: a construção composicional. Esse elemento pode ser definido 

como o fator que congrega tema e estilo e atribui a eles um formato final, um 

fechamento ou, nos termos de Volochinov (2017 [1929]), o acabamento ao enunciado. 

Se existe somente um tema compartilhado pelos falantes, ainda não há enunciado; se 

fosse possível existir somente um estilo, desvinculado do tema, também não haveria; e 

mesmo tema e estilo só se unem organizados dentro de uma estrutura composicional. 

Uma composição, por sua vez, só é uma composição quando está completa, terminada, 

e suprida em todas as suas necessidades; por isso, um enunciado é a união indissolúvel 

desses elementos apresentados.  

Bakhtin (2016b [1978]) delimita melhor essa questão em três particularidades 

que, segundo ele, contribuem para a efetiva existência do enunciado enquanto uma 

unidade do discurso: 1) a alternância de sujeitos; 2) a conclusibilidade; 3) a relação 

entre locutor e interlocutor. Esses três itens, cada um em sua especificidade, remetem ao 

conceito de responsividade e aprofundam a questão dos gêneros discursivos, pois o 

dialogismo é fator da interação, das atitudes responsivas, constituintes e constituídas por 

gêneros do discurso.  
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Em primeiro lugar, para que haja diálogo por meio de enunciados concretos é 

necessária a existência de mais de um sujeito, e a alternância dos turnos de domínio da 

palavra. Isso é característico tanto na comunicação oral face a face, na comunicação 

escrita que se faz por troca de correspondências ou por uma obra literária, por exemplo, 

e, também, no diálogo individual e silencioso, ou seja, com a própria consciência 

(BAKHTIN, 2016b [1978]). Essa questão corresponde aos três itens apontados, pois a 

alternância de sujeitos pressupõe uma relação entre locutor e interlocutor, ou seja, a 

responsividade diante de um enunciado concluso, de um gênero discursivo. Como 

aponta Menegassi (2009, p. 149-150), “[...] há sempre um outro a reagir e a responder à 

sua atitude”, além disso, “[...] o diálogo não principia com o desenvolvimento da fala, 

mas a partir da tomada gradativa de consciência, pelo sujeito, das relações sociais das 

quais faz irreversivelmente parte, propiciando-se a interação”. Assim, o indivíduo se 

constitui como tal e, consequentemente, constitui seu discurso, com a tomada de 

consciência de sua posição na interação em sociedade.  

A responsividade, portanto, é um fator preponderante para a interação humana. 

É item fundamental na formulação de um enunciado. O locutor sempre irá incluir em 

seu projeto enunciativo-discursivo a imagem do seu interlocutor, daquele que receberá a 

palavra. Mesmo naquele fluxo de palavras que há na consciência, o diálogo individual 

incluiu um médium, ou melhor, constitui um auditório social (VOLOCHÍNOV, 2017 

[1929]) que irá ouvi-lo, nunca passivamente, mas com concordância, discordância, 

argumentos, ironias etc., sempre orientado quanto à posição daquele com quem o 

diálogo é estabelecido. Segundo Bakhtin, 

Ao construir meu enunciado, procuro defini-lo de maneira ativa; por 
outro lado procuro antecipá-lo, e essa resposta antecipável exerce, por 
sua vez, uma ativa influência sobre o meu enunciado (dou uma 
resposta pronta às objeções que prevejo, apelo para toda sorte de 
subterfúgios, etc.). Ao falar, sempre levo em conta o fundo 
aperceptível da percepção do meu discurso pelo destinatário: até que 
ponto ele está a par da situação, dispõe de conhecimentos especiais de 
um dado campo cultural da comunicação; levo em conta as suas 
concepções e convicções, os seus preconceitos (do meu ponto de 
vista), as suas simpatias e antipatias – tudo isso irá determinar a ativa 
compreensão responsiva do meu enunciado por ele (BAKHTIN, 2016b, 
p. 63-64). 

 Em qualquer situação da comunicação discursiva, deve-se considerar a 

relevância da responsividade para a criação do enunciado. Essa criação pressupõe, como 

já destacado, um determinado gênero do discurso (BAKHTIN, 2016b [1978]), o que 
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remete, mais diretamente, à segunda particularidade do enunciado, ou seja, à sua 

conclusibilidade – para além da alternância de sujeitos e da relação entre locutor e 

interlocutor. É somente pela conclusibilidade que o enunciado dá a possibilidade de 

responder a ele; de assumir uma atitude responsiva. Um enunciado inacabado não pode 

ser respondido. Uma oração, por exemplo, não gera possibilidade de resposta, pois 

desvinculada de sua realidade social se torna incompleta, inconclusa, inapta ao diálogo.  

 A conclusibilidade inclui, principalmente, o trabalho com determinado gênero 

discursivo, aliado a outros elementos basilares e indissolúveis que garantem a inteireza 

do enunciado. São eles: “1) a exauribilidade do objeto e do sentido; 2) o projeto de 

discurso ou vontade de discurso do falante; 3) as formas típicas de composição e de 

gênero do acabamento” (BAKHTIN, 2016b [1978], p. 36). O primeiro item diz respeito 

ao tema e ao formato que esse tema ganha quando passa a ser vinculado pelos falantes 

em interação e, consequentemente, adaptado ao gênero correspondente aos sujeitos e à 

situação. Segundo Acosta-Pereira e Rodrigues, 

[...] os temas são inesgotáveis, mas, ao se tornarem objetos de 
discurso, ou seja, ao entrarem no horizonte apreciativo e, logo, 
valorativo dos interlocutores, passam a ter acabamento dentro das 
condições/finalidades do enunciado, sendo esse acabamento percebido 
pelo interlocutor a partir da interação e do gênero do discurso 
(ACOSTA-PEREIRA; RODRIGUES, 2014, p.183).  

 Os itens dois e três são ainda mais específicos no que diz respeito aos gêneros do 

discurso. De acordo com Bakhtin (2016b [1978]), a vontade discursiva do falante não se 

traduz em liberdade absoluta, mas na escolha de um gênero ao qual se adapta sua 

individualidade, sua palavra. Machado (2010, p.155) destaca que “[...] os gêneros 

discursivos incluem toda sorte de diálogos cotidianos bem como enunciações da vida 

pública, institucional, artística, científica e filosófica”. Isso significa que, desde a 

conversa de amigos em uma roda de bar até os manuais de ciência mais avançados, tudo 

se realiza por meio de gêneros discursivos. Essa presença em todo acontecimento 

linguístico social é que faz com que o estudo dos gêneros nem sempre alcance a 

efetividade necessária, pois se tende a focalizar os gêneros altamente organizados, e 

relegar aos gêneros cotidianos ou menos sistematizados uma posição inferior 

(MACHADO, 2010). De qualquer forma, não existe trabalho linguístico, seja 

naturalmente pelas situações cotidianas, ou nas reflexões mais profundas sobre ou 

“com” a língua, sem que se faça por meio de gêneros socialmente construídos.   
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Diante de tais apontamentos, caracteriza-se a posição do Círculo de Bakhtin em 

relação ao enunciado, diferente do subjetivismo idealista e do objetivismo abstrato: o 

enunciado é de cunho social, sua vitalidade depende do pulsar da vida em sociedade. 

Desse modo, necessita dos participantes de uma determinada situação: “[...] o enunciado 

se forma entre dois indivíduos socialmente organizados” (VOLOCHÍNOV, 2017 

[1929], p.204), e “a situação mais próxima e o ambiente social mais amplo determinam 

completamente e, por assim dizer, de dentro, a estrutura do enunciado” 

(VOLOCHÍNOV, 2017 [1929], p.206). Nenhuma enunciação se forma sem a existência 

de mais pessoas – mesmo que não sejam elas “reais” – e está sujeita a uma situação 

próxima: o que acontece em um lugar e tempo delimitados; e num ambiente social 

amplo: toda a cultura e os acontecimentos que definem uma época, os costumes de uma 

nação, dentre outros.  

Isso remete a outra noção fundamental no pensamento do Circulo de Bakhtin, 

desenvolvida, principalmente, em Palavra na vida e palavra na poesia 

(VOLOCHÍNOV, 2013c [1926]): o “contexto extraverbal” da enunciação, composto 

por três elementos: “1) um horizonte espacial compartilhado por ambos os falantes [...]; 

2) o conhecimento e a compreensão comum da situação, igualmente compartilhado 

pelos dois, e, finalmente, 3) a valoração compartilhada pelos dois, desta situação” 

(VOLOCHÍNOV, 2013c [1926], p. 78). Ainda quanto à questão: “A enunciação se 

apoia diretamente em tudo isto: no visto conjuntamente [...]; no sabido conjuntamente, e 

no avaliado conjuntamente [...]; tudo isso é abarcado pelo sentido vivo, aparece 

absorvido por ele, e, sem dúvida, não está expresso verbalmente, não está dito.” 

(VOLOCHÍNOV, 2013c [1926], p. 78). À vista disso, destaca-se que o enunciado não é 

constituído apenas por aquilo que o indivíduo pode ver e decifrar, pois inclui 

compreensões que são suscitadas de outros modos, o que contribui para a sustentação de 

que o psicologismo ou a visão sistêmica, isoladas, não conseguem explicar a linguagem. 

Menegassi e Cavalcanti (2013) esclarecem que o extraverbal é caracterizado 

como aquilo que não está explícito, em outras palavras, que não está marcado na escrita, 

na imagem, no som. O extraverbal, nessa perspectiva, é composto pelos conhecimentos 

que não estão visível ou audivelmente materializados. Ele está situado nos implícitos 

“sócio-histórico-ideológico-contextual da produção” (MENEGASSI; CAVALCANTI, 

2013, p.435). Volochínov (2013b [1978]) destaca que o contexto extraverbal não é 

sempre idêntico, perceptível por todos. O autor usa durante o texto a expressão 
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“intercâmbio comunicativo”. De acordo com ele, à medida que aumenta esse 

intercâmbio, amplia-se o contexto extraverbal. Com isso, expande-se, também, a 

“comunidade de valorações”, que são “atos socialmente necessários e consequentes” 

(VOLOCHÍNOV, 2013c [1926], p.80). Necessários porque contribuem na interação 

discursiva; consequentes porque surgem dessa interação: “Todo discurso traz em si a 

valoração pelo locutor do dito e do modo de dizer [...]” (SOBRAL, 2009, p. 87). Por 

isso, deve-se levar em conta que o diálogo não é o equacionamento de valores, mas a 

reafirmação de posições valorativas. 

 Para compreender melhor a noção de valoração, faz-se necessário aprofundar a 

questão do contexto extraverbal; aquilo a) conjuntamente visto; b) conjuntamente 

sabido; c) conjuntamente avaliado. Para que uma enunciação seja efetiva, suscite 

resposta, os falantes precisam vislumbrar o mesmo objeto da referência. Da mesma 

forma, ambos os falantes necessitam conhecer – ou buscar conhecer, ao menos 

superficialmente, esse objeto; e, por fim, precisa haver uma avaliação de ambas as 

partes. Se houver apenas um olhar, um conhecimento, uma avaliação, não há diálogo, 

não há interlocução. Mesmo quando a pessoa dialoga consigo mesma, ela carrega na 

consciência a imagem social da concordância, da negação, do conflito 

(VOLOCHÍNOV, 2013c [1926]).   

 Destaque-se que o termo “conjuntamente” não equivale a “igualmente”. Isso é 

importante, principalmente, no item (c) “conjuntamente avaliado”. O que as pessoas 

“veem” e “sabem” é muito mais resultado dessa avaliação feita sobre o objeto do que 

propriamente um reflexo “real”. Situa-se, nesse ponto, a questão ideológica no 

pensamento do Círculo de Bakhtin, pois a valoração é o movimento que se faz em 

direção à posição ideológica que se ocupa, por isso, “[...] observa-se o postulado da não 

neutralidade dos discursos, uma vez que estes são sempre marcados pela valoração de 

uma dada ideologia” (ACOSTA-PEREIRA; RODRIGUES, 2014, p. 178). O enunciado-

discurso é, portanto, o mecanismo pelo qual se formam e se sustentam as ideologias. 

 Segundo Acosta-Pereira e Rodrigues (2014, p. 179), a ideologia, para o Círculo 

de Bakhtin, é “[...] a expressão de uma tomada de posição”. O sujeito nunca será 

indiferente ao objeto de apreciação, mas sempre se posicionará em relação a ele, com 

determinados julgamentos e interpretações. Mesmo quando o indivíduo silencia diante 

de algo, sua posição já está determinada; mesmo quando parece intocado pelo 
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acontecimento, este germina em sua consciência e determina outras ações no decorrer 

da história, em suma, a tomada de posição é vital ao próprio ser humano e, portanto, à 

linguagem. Dessa forma, “os enunciados, que materializam os discursos, apresentam 

sempre uma dimensão avaliativa e expressam um posicionamento social [...]” 

(ACOSTA-PEREIRA; RODRIGUES, 2014, p.179). Assim, 

[...] a valoração é indissociável do discurso, da sua constitutividade 
histórica, ideológica e cultural. Com isso, percebemos que a valoração 
não apenas é compreendida e considerada sob a perspectiva da 
situação imediata das práticas discursivas, como pelas conjecturas 
sócio-histórico-culturais constitutivas desse contexto (ACOSTA-
PEREIRA; RODRIGUES, 2014, p.192). 

De acordo com Volochínov (2017 [1929]), “[...] não pode haver vivência sem ao 

menos uma orientação social valorativa” (p. 208), já que “sem uma ênfase valorativa 

não há palavra” (p. 233) e, consequentemente, “Não existe enunciado sem avaliação. 

Todo enunciado é antes de tudo uma orientação avaliativa. Por isso, em um enunciado 

vivo, cada elemento não só significa, mas também avalia” (p. 236). Volochínov (2013c 

[1926], p. 81) destaca que “[...] é na entonação que a valoração encontra sua expressão 

mais pura. A entonação estabelece um vínculo estreito entre a palavra e o contexto 

extraverbal: a entonação viva parece conduzir a palavra além das fronteiras verbais”. O 

autor acrescenta que “mediante a entonação, a palavra se relaciona diretamente com a 

vida” (VOLOCHÍNOV, 2013b [1930], p.82). No entanto, deve-se destacar que essa 

palavra, ou seja, os discursos e as valorações que estão no domínio do extraverbal não 

encontram um reflexo na vida, como se a entonação tivesse a função de um espelho; 

pelo contrário, há, nesse caso, um “resumo valorativo”, uma refração que molda as 

situações (VOLOCHÍNOV, 2013c [1926]).  

 Nos termos de Volochínov, “a entonação é o condutor mais dúctil, mais sensível, 

das relações sociais existentes entre os falantes de uma dada situação. [...] a entonação é 

a expressão sonora da valoração social” (VOLOCHÍNOV, 2013a [1930], p. 174-175), 

portanto, da “tomada de posição” (ACOSTA-PEREIRA; RODRIGUES, 2014, p. 179). 

Mendes-Polato, Beloti e Menegassi (2018) destacam que “a entonação própria dada a 

partir da apreensão social é condição para que o ser se refrate próprio e posicionado por 

meio da palavra discurso”, pois “a palavra só será própria quando povoada de intenção, 

acento, quando dominada por meio do discurso na sua orientação semântica e 

expressiva em direção social” (MENDES-POLATO; BELOTI; MENEGASSI, 2018, p. 
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593). As relações sociais são estabelecidas pela entonação, pois conferem ao sujeito a 

responsabilidade autoral, inerente à valoração, ou seja, à posição tomada. 

 Constata-se que a entonação está estreitamente ligada ao som, à tonalidade da 

voz, à consistência e à moldagem vocal, ao timbre etc.: “Existe um provérbio bastante 

difundido: ‘o tom faz a música’. Precisamente esse ‘tom’ (a entonação) faz a ‘música’ 

(o sentido, o significado geral de qualquer enunciação)” (VOLOCHÍNOV, 

2013a[1930], p. 174). Porém, a entonação não está só, ela ganha apoio, também, de 

aspectos gesticulatórios que contribuem para a totalidade enunciativa, de modo a 

refratar do contexto extraverbal toda a situação sócio-cultural que reafirma, 

principalmente, a relação “dessemelhante” que existe entre os sujeitos sociais, 

justamente porque a mesma língua é utilizada por falantes de classes distintas:  

A situação e o auditório, como já dissemos, determinam sobretudo a 
orientação social da enunciação e, finalmente, o próprio tema da 
conversação. A orientação social, por sua vez, determina a entonação 
da voz e a gesticulação – que dependem parcialmente do tema da 
conversação – nas quais encontra sua expressão exterior a relação 
dessemelhante do falante e do ouvinte naquela situação e sua diferente 
valoração (VOLOCHÍNOV, 2013a [1930], p. 180-181).  

 Outro aspecto relacionado à entonação é a especificidade da escrita. Se a 

entonação tem uma ligação estreita com o som, com o tom/timbre de voz, pode-se 

questionar se a escrita perderia esse traço de expressividade. Menegassi e Cavalcanti 

problematizam essa questão:  

[...] a entoação é uma característica dada pelo produtor também na 
escrita, podendo ser identificada por meios específicos, como marcas 
textuais, pontuação e marcas notacionais, sendo relacionadas ao 
extraverbal e ao julgamento de valor presumido. [...]. Dessa forma, é 
possível afirmar que a entoação transforma um termo em um 
enunciado acabado e as formas de sua compreensão são variáveis e 
polifônicos [...] (MENEGASSI; CAVALCANTI, 2013, p. 441). 

 Embora os autores defendam coerentemente a entonação como uma 

característica também da escrita, é preciso destacar que as “marcas notacionais” não são 

suficientes para dar a mesma expressividade que há na oralidade. Isso não impede que 

um texto escrito suscite efeitos entonacionais muito semelhantes. Uma das chaves 

apresentadas por Volochinov (2013a [1930], p. 174) para elucidar melhor esse problema 

é a questão da “[...] seleção das palavras e sua disposição [...]” em um enunciado. A 

“seleção das palavras” se apresenta aqui como um dos pontos centrais. Acosta-Pereira e 

Rodrigues (2014, p.184) contribuem nessa discussão ao afirmarem que cada palavra 
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escolhida é “contagiada” com uma expressão valorativa, o que implica, pode-se 

destacar, o contágio por tonalidades sociais; por esse motivo “[...] cada entonação 

necessita de palavras que lhe sejam correspondentes” (VOLOCHÍNOV, 2013a [1930], 

p. 177), dispostas, também, de maneira coerente à situação. Trata-se de uma relação 

puramente social em que os indivíduos, na interlocução, apreendem qual é o traço 

entonativo de seu interlocutor e, no momento da leitura de um texto escrito por ele, 

torna-se possível, também, ler a entonação tipificada pelas relações.  

 Nessa perspectiva, o “tom” – a entonação – se desprende da centralidade da 

oralidade, da produção e recepção física de um som e passa a ser entendido em relação à 

compreensão interlocutiva, à valoração, à consciência; portanto, sem compromisso 

necessário com o sistema da língua. A tonalidade é um fator preponderante na 

construção e completude da consciência, da questão axiológica:  

O que importa é o tom, separado dos elementos fônicos e semânticos 
da palavra (e de outros signos). Estes determinam a complexa 
tonalidade da nossa consciência, tonalidade que serve de contexto 
axiológico-emocional à nossa interpretação (plena e centrada nos 
sentidos) do texto que lemos (ou ouvimos), bem como, em uma forma 
mais complexa, ao processo de criação (de geração) do texto 
(BAKHTIN, 2017 [1975], p. 70).  

 Esses apontamentos – pela questão axiológica – contribuem na compreensão de 

outro ponto importante colocado pelo Círculo de Bakhtin a respeito da entonação 

avaliativa na composição do enunciado: a noção da tríplice participação, ou, da dupla 

orientação. Segundo Volochínov (2013c [1926], p. 83), “a entonação estabelece aqui 

uma atitude viva com o objeto da enunciação que chega a apelar como se fosse um 

culpado, de modo que o segundo participante, que é o ouvinte, se toma por testemunha 

ou por aliado”. Esse terceiro participante, ou objeto, dá a energia vital à entonação, pois 

o locutor se refere a ele com clareza, com uma espécie de orgulho em mostrar ao 

interlocutor qual é a sua valoração em relação aquilo, de modo até a gerar uma possível 

persuasão. 

Assim, toda entonação aparece orientada em duas direções: com 
respeito ao ouvinte enquanto aliado ou testemunha, e com respeito ao 
objeto da enunciação como se fosse um terceiro participante vivo; a 
entonação o molesta, o acaricia, rebaixa ou engrandece. Esta dupla 
orientação social determina e atribui um sentido a todos os aspectos da 
entonação. Mas o mesmo é válido para os demais aspectos de uma 
enunciação verbal: todos eles se organizam no mesmo processo da 
dupla orientação do falante: esta origem social se manifesta mais 
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facilmente na entonação, que é o aspecto mais sensível, flexível e livre 
da palavra (VOLOCHÍNOV, 2013c [1926], p. 85). 

 Deve-se considerar que esse objeto, por vezes, é o próprio interlocutor. Na 

perspectiva do Círculo de Bakhtin, dois interlocutores se referem a um objeto. Duas 

pessoas podem dialogar, por exemplo, acerca de uma produção escrita, e referir-se a ela 

como o terceiro participante. Por outro lado, as relações “dessemelhantes” ou 

hierárquicas podem alterar esse terceiro participante e tornar o sujeito o objeto que 

passa então a receber a valoração, assim, no exemplo apontado a valoração poderia 

recair sobre quem escreveu o que se lê, mais do que no próprio produto. As diversas 

formas de preconceitos que são comuns à sociedade parecem se constituir dessa 

objetação do interlocutor, que o transforma, ao mesmo tempo, em segundo e terceiro 

participante.  

 Tudo isso aponta para a “ênfase valorativa” (VOLOCHÍNOV, 2017 [1929]), que 

é inerente a toda palavra, e reafirma a posição de que “[...] não pode haver vivência sem 

ao menos uma orientação social valorativa” (VOLOCHÍNOV, 2017 [1929], p. 208), 

possível, sobretudo, pela entonação, que “[...] se situa na fronteira entre a vida e a parte 

verbal da enunciação; parece bombear energia de uma situação vital à palavra, e atribui 

a tudo o que é linguisticamente estável uma dinamicidade histórica viva e uma 

unicidade irrepetível” (VOLOCHÍNOV, 2013c [1926], p. 86). Portanto, um projeto 

enunciativo-discursivo, seja escrito ou oral, sempre inclui uma entonação valorativa, já 

que esse fator é preponderante para o próprio significado que se busca dar às palavras-

próprias na interação. Assim, ao refletir acerca de um processo de revisão daquilo que 

os alunos escrevem, como é o caso da temática desta dissertação, deve-se levar em 

conta um dado importante que é o tipo de significado que a entonação estabelecida no 

diálogo pedagógico proporciona.  

 Por fim, há de se retomar a questão dos gêneros do discurso para a discussão da 

entonação valorativa nos enunciados concretos. Bakhtin (2016b [1978]) afirma que o 

todo do enunciado é determinado pela vontade discursiva do falante. O indivíduo, de 

acordo sua posição social, da cultura em que está inserido, da situação imediata ou mais 

ampla, do interlocutor, insere-se em um discurso ao mesmo tempo em que imprime nele 

uma “vontade” para alcançar seus objetivos ou reafirmar seu posicionamento 

socioideológico.    
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A vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de 
um certo gênero do discurso. Essa escolha é determinada pela 
especificidade de um dado campo da comunicação discursiva, por 
considerações semântico-objetais (temáticas), pela situação concreta 
da comunicação discursiva, pela composição pessoal dos seus 
participantes, etc. A intenção discursiva do falante, com toda a sua 
individualidade e subjetividade, é em seguida adaptada ao gênero 
escolhido, constitui-se e desenvolve-se em uma determinada forma de 
gênero (BAKHTIN, 2016b [1978], p. 37-38).  

 Portanto, o falante não é totalmente livre na sua vontade discursiva, pois a 

comunicação humana só pode ser efetivada pelos tipos relativamente estáveis de 

enunciados concretos – os gêneros discursivos. Os gêneros, segundo Bakhtin (2016b 

[1978]) necessitam de, ou melhor, estabilizam, certo “tom”, ou seja, tem em sua 

estrutura a entonação expressiva que se torna típica. Para se expressar o indivíduo não 

faz propriamente uma seleção do “tom adequado”, tampouco de palavras que com seu 

tom deem a entonação necessária ao enunciado, mas transita pelos tipos relativamente 

estáveis: os gêneros do discurso. 

 Bakhtin (2016b [1978], p. 48) esclarece que “a entonação expressiva é um traço 

constitutivo do enunciado”. O que o autor defende é que a palavra não carrega em si 

nenhum tipo de entonação inerente, imutável, própria ao sistema; mas que toda palavra 

é expressiva em seus usos sociais, que passam a compor enunciados concretos marcados 

por situações autênticas e peculiares. Por isso, quando anteriormente se tratava da 

seleção das palavras, do seu “contágio social”, afirmava-se isso com base na 

importância enunciativa da palavra e não de sua capacidade sistêmica de entonação. Em 

outros termos, a seleção das palavras obedece a regras sociais estabelecidas na relativa 

estabilidade dos enunciados socialmente situados, os gêneros do discurso, que 

possibilitam a interação dialógica humana.  

 Após a discussão dos conceitos de signo ideológico, palavra, enunciado, 

responsividade, gêneros discursivos e entonação valorativa – além de outros 

mobilizados ao longo do texto, indissoluvelmente ligados ao todo que compõe a 

linguagem, conclui-se que o traço principal do que fora chamado aqui de Filosofia da 

linguagem do Círculo de Bakhtin é o diálogo, a interação dos sujeitos em situações 

concretas, a ampliação da realidade discursiva possível apenas no âmbito do social. O 

Círculo de Bakhtin:  

[...] considera o dialogismo o princípio constitutivo da linguagem e a 
condição do sentido do discurso. Insiste no fato de que o discurso não 
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é individual, nas acepções de dialogismo mencionadas: não é 
individual porque se constrói entre pelo menos dois interlocutores, 
que, por sua vez, são seres sociais; não é individual porque se constrói 
como um ‘diálogo entre discursos’, ou seja, porque mantém relações 
com outros discursos (BARROS, 2009, p.32).  

 Assim, a “síntese dialética” referida por Volochínov (2017 [1929]) toma forma 

com a superação de alguns pontos de vista, de modo a constituir um terceiro caminho, 

caracterizado, sobretudo, pela questão dialógica. Destaque-se que o dialogismo, ou, em 

outros termos, a filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin, só existe, de fato, pelo 

trabalho realizado com os vários conceitos cunhados ou reformulados pelos teóricos do 

grupo. Assim, sempre que se abordar a língua pela perspectiva do Círculo, devem-se 

levar em conta, obrigatoriamente, os conceitos apresentados anteriormente – bem como 

vários outros presentes nas demais obras, a depender dos objetivos do 

professor/pesquisador e, como regra, as teses que resumem o ponto de dialógico acerca 

da linguagem:  

1) A língua como um sistema estável de formas normativas idênticas é 
somente uma abstração científica, produtiva  apenas diante de 
determinados objetivos práticos e teóricos. Essa abstração não é 
adequada à realidade concreta da língua. 

2) A língua  é um processo ininterrupto de formação, realizado por 
meio da interação sociodiscursiva dos falantes.  

3) As leis da formação da língua não são de modo algum individuais e 
psicológicas, tampouco podem ser isoladas da atividade dos 
indivíduos falantes. As leis da formação da língua são leis 
sociológicas em sua essência.  

4) A criação da língua não coincide com a criação artística ou com 
qualquer outra criação especificamente ideológica. No entanto, ao 
mesmo tempo, a criação linguística não pode ser compreendida sem 
considerar os sentidos e os valores ideológicos que a constituem. A 
formação da língua, como qualquer outra formação histórica, pode ser 
percebida como uma necessidade mecânica cega, porém também pode 
ser uma “necessidade livre” ao se tornar consciente e voluntária (p. 
225).  

5) A estrutura do enunciado é uma estrutura puramente social. O 
enunciado, como tal, existe entre os falantes. O ato discursivo 
individual (no sentido estrito da palavra ‘individual’) é um 
contradictio in adjecto (VOLOCHÍNOV, 2017 [1929], p. 224-225). 

 Portanto, não é coerente abordar a língua apenas pelos objetivos práticos ou 

teóricos. Na situação de ensino e aprendizagem da língua materna, não se pode instituir 

um modelo estanque para ser utilizado como base ao estudo, pelo contrário, as situações 

concretas de uso fornecem os parâmetros para a abordagem didática, caso contrário, a 
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realidade enunciativo-discursiva passa a mera abordagem de orações e seu 

agrupamento. Defende-se, como base no Círculo de Bakhtin, que a língua é passível de 

ser descrita e ensinada da mesma maneira como é vivida: em sua essência sociológica, 

em forma de enunciados que materializam discursos e são, por natureza, ideológicos e 

valorativos. Por isso, corrobora-se com Volochinov (2017 [1929]) e os demais teóricos 

do Círculo na afirmação de que:  

[...] a ordem metodologicamente fundada para o estudo da língua deve 
ser a seguinte: 1) formas e tipos de interação discursiva e sua relação 
com as condições concretas; 2) formas dos enunciados ou discursos 
verbais singulares em relação estreita com a interação da qual são 
parte, isto é, os gêneros dos discursos verbais determinados pela 
interação discursiva na vida e na criação ideológica; 3) partindo disso, 
revisão das formas da língua em sua concepção linguística habitual 
(VOLOCHÍNOV, 2017 [1929], p. 220).  

 Para estudar a linguagem de forma correta, em qualquer uma de suas 

modalidades, seja oral, escrita, verbo-visual etc., é essencial considerar o aspecto 

discursivo inerente aos enunciados, materializados, em qualquer que seja a situação de 

utilização da língua, em gêneros discursivos; qualquer que seja o objetivo traçado em 

um contexto pedagógico, de qualquer nível, o ponto de partida sempre será o discurso, 

presente nas formas típicas do enunciado; e, por fim, o estudo que considere os aspectos 

mais formais da língua, também em sua situação de uso. Embora Volochinov (2017 

[1929]) especifique a ordem metodológica como um componente para o estudo da 

língua, defende-se, neste trabalho, que o ensino da língua segue essas mesmas 

premissas. Isso porque é assumida uma compreensão de que o ensino de língua é um 

processo de estudo da língua, portanto, não há como separá-los. Tal entendimento vai 

ao encontro de pesquisas como a de Paiva e Ohuschi (2016), por exemplo, que 

distinguem uma concepção dialógica de ensino de uma concepção não dialógica com 

base na ordem metodológica apontada por Volochinov (2017 [1929]).    

Dessa discussão, conclui-se que a prática docente de ensino de língua que se 

paute na concepção do Círculo de Bakhtin precisa estabelecer seus métodos com base 

no dialogismo e nos vários conceitos que dão sustentação a essa teoria. O docente de 

língua materna necessita de uma formação consistente, que lhe prepare para o pleno 

exercício dialógico. É disso que tratam os próximos subitens e o capítulo subsequente.  
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2.2 A LINGUAGEM COMO FORMA DE INTERAÇÃO E A ESCRITA COMO 

TRABALHO 

 Ao apresentar a concepção dialógica da linguagem, apontava-se para duas 

tendências linguístico-filosóficas tidas como relevantes pelo Círculo de Bakhtin: o 

subjetivismo idealista e o objetivismo abstrato. À medida que os autores russos 

estabelecem os parâmetros de uma nova visão acerca do fenômeno da linguagem, 

constata-se o desenvolvimento de uma terceira tendência: os estudos dialógicos, 

resultado da síntese dialética das tendências apresentadas e discutidas (VOLOCHINOV, 

2017 [1929]).  

 Tratar-se-á, no decorrer do texto, não mais como “filosofias da linguagem”, mas 

como “concepções de linguagem”, de sentido semelhante; no entanto, esta última 

aproximada da realidade dos estudos no Brasil, especialmente no que diz respeito às 

questões que envolvem a Linguística Aplicada e as pesquisas relacionadas ao ensino de 

Língua Portuguesa. As tendências apontadas, bem como a desenvolvida pelo 

pensamento do Círculo de Bakhtin, ganham, também, outras nomeações. Fuza, Ohuschi 

e Menegassi (2011) apontam Geraldi como responsável por renomear as 

filosofias/concepções, com o estabelecimento de: 1) a concepção de linguagem como 

expressão do pensamento; 2) a concepção linguagem como instrumento de 

comunicação; e 3) a concepção de linguagem como forma de interação – 

correspondentes, respectivamente, ao subjetivismo individualista, ao objetivismo 

abstrato e ao dialogismo do Círculo de Bakhtin.  

 A cada concepção de linguagem correspondem concepções de escrita, de leitura 

e de gramática. Interessa ao presente estudo esclarecer o ponto de vista central a cada 

concepção de linguagem e aprofundar, especialmente, as questões que envolvem a 

escrita, de modo a apontar os caminhos que dão embasamento ao trabalho de pesquisa 

realizado no contexto da graduação em Letras, bem como as implicações da produção 

teórica relacionada à temática. Nesse sentido, as concepções ganham atenção pelo 

prisma dos processos de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa, e não apenas do 

ponto de vista descritivo, embora este seja relevante. Considera-se que a concepção de 

linguagem é uma espécie de parâmetro; ou seja, se a língua é entendida e definida de 

uma determinada forma, as maneiras de transmiti-la ou ensiná-la seguem, por 

consequência, esse entendimento, por isso, não se abandona o ponto de vista descritivo.  
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 Perfeito (2005) destaca que a concepção de linguagem como expressão do 

pensamento predominou no ensino da língua materna no Brasil até o final da década de 

1960. Essa concepção, ainda segundo a autora, considera que a linguagem traduz os 

pensamentos, exterioriza aquilo que é produzido na mente dos indivíduos. De acordo 

com Fuza, Ohushi e Menegassi (2011, p. 481), nessa perspectiva, “ao considerar a 

língua como uma unidade imutável, não se tem abertura para o estudo das variações 

linguísticas, uma vez que isso implicaria ‘variações’ de pensamento, algo incabível 

nesse contexto”. Assim, qualquer desvio da norma linguística estabelecida pelos usos 

autorizados implicaria afirmar que o sujeito falha quanto aos próprios pensamentos. 

Nessa perspectiva, não importa, por exemplo, a palavra-signo-discurso, pois mesmo 

que o indivíduo esteja “se expressando”, essa expressão fere a “lógica” do “bom 

pensamento”, que advém de classes “superiores” socialmente, culturalmente, 

intelectualmente, economicamente, ou seja, os valores “contraditórios” 

(VOLOCHINOV, 2017 [1929]).  

 As atividades de produção escrita que são subsidiadas por essa concepção levam 

em conta, necessariamente, a impossibilidade da existência desses desvios, e 

preconizam uma doutrina do certo e do errado, sem admitir outras possibilidades 

(FUZA; OHUSCHI; MENEGASSI, 2011), pois, “se pensar bem, de acordo com as 

normas e princípios gramaticais, permite ao indivíduo falar bem, pela mesma razão o 

sujeito irá transpor tais regras e princípios adequadamente para o papel, na produção 

escrita” (PERFEITO, 2005, p. 32). O ensino que conduz a produção de texto nessa 

concepção é pautado em dois métodos principais: 1) estudo das regras/normas que 

regem o padrão dito culto; 2) repetição ou imitação dos chamados “modelos” literários, 

de modo a formar o pensamento segundo o que é “correto” e “belo” (PERFEITO, 

2005). Por esse viés, o estudo da linguagem e de sua modalidade escrita não se faz 

baseado no uso linguístico, mas em abstrações consideradas ideais. Essa concepção é a 

extensão, portanto, do que Volochinov (2017 [1929]) chama de “subjetivismo 

idealista”, pois se considera a linguagem como um fator individual e psicológico, o que 

leva a concluir que somente algumas pessoas têm a capacidade de “pensar bem” e 

“expressar-se bem”, e são elas que definem, então, os padrões linguísticos de “correto” 

e “belo”.   

 No caso da concepção de linguagem como instrumento de comunicação, a 

compreensão e ensino da língua não se fazem de maneira muito distinta. Entende-se a 
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língua como um código, como um instrumento pronto e acabado que serve para que os 

sujeitos se comuniquem, transmitam informações (FUZA; OHUSCHI; MENEGASSI, 

2011). Saussure é o principal fundador dessa tendência, portanto, ela se liga, segundo 

Volochinov (2017 [1929]), ao “objetivismo abstrato”. Para melhor compreender basta 

recordar a afirmação da língua como um sistema, ou seja, como um conjunto de peças 

que podem ser manipuladas pelo indivíduo a ponto de estabelecer comunicação com um 

receptor da sua mensagem. O estudo da língua, nessa perspectiva, embora com mais 

ênfase na leitura e na escrita, continua centrado na gramática, na visão de certo e errado. 

Essa tendência dominou o contexto de ensino e aprendizagem de língua até a década de 

1980, com predominância, na produção de textos, das chamadas técnicas de redação, 

que reduzem a escrita a modelos estabelecidos por manuais normativos, também sem 

compromisso com os usos sociais (PERFEITO, 2005, p. 35). Nessa concepção, da 

mesma forma que na anterior, a palavra daquele que fala e escreve não tem o mesmo 

valor do que o sistema, pois seria melhor, nessa perspectiva, resolver as incorreções 

gramaticais, o que seria suficiente para potencializar a comunicação. 

 Das concepções de linguagem apresentadas e discutidas decorrem três 

concepções de escrita: a) escrita com foco na língua; b) escrita como dom/inspiração; c) 

escrita como consequência. A primeira delas, segundo Menegassi (2016, p. 203), “[...] 

concebe o ensino da produção escrita a partir do trabalho com a internalização de regras 

gramaticais pelo aluno, que se efetivaria de maneira automática nos textos escritos”, 

nessa perspectiva, percebe-se a aproximação mais clara com o “objetivismo abstrato” e 

a “linguagem como instrumento de comunicação”. A segunda considera que o aluno 

pode escrever textos de acordo com os conhecimentos que tem internalizado, por meio 

de seu dom particular (MENEGASSI, 2016). Desse modo, a diferença entre dominar ou 

não dominar a escrita se insere no domínio da consciência individual, e não nos 

processos de ensino e aprendizagem, o que aproxima essa concepção do “subjetivismo 

individualista” e da “linguagem como expressão do pensamento”. Por fim, a “escrita 

como consequência” imputa aos alunos a tarefa de criar um texto com base em algum 

tipo de experiência vivida ou de temática previamente apresentada, porém, sem grande 

aprofundamento, o que parece se aproximar tanto da visão sistêmica quanto 

psicologista.  

 Por fim, considera-se a linguagem como forma de interação, perspectiva 

assumida neste trabalho, advinda do dialogismo do Círculo de Bakhtin, que sustenta a 
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interação social por meio de enunciados-discursos como a realidade da linguagem 

(VOLOCHINOV, 2017 [1929]). Ressalte-se, como apontam Angelo, Zanini e 

Menegassi (2004), que esta concepção não exclui as demais; no entanto, redimensiona o 

modo de pensar a língua e os sujeitos envolvidos na prática pedagógica. Esse 

redimensionamento é fundamental, pois “[...] somente mudando-se a concepção do 

fenômeno linguístico é possível buscar uma prática pedagógica mais significativa” 

(ANGELO; ZANINI; MENEGASSI, 2004, p. 80), e que seja condizente com as 

necessidades do mundo contemporâneo, pois a sociedade não é um organismo estático, 

portanto, a língua acompanha e comenta todo e qualquer deslocamento, o que imputa à 

escola a obrigatoriedade de um ensino mais abrangente. 

 Assim, assumir uma concepção – conscientemente ou não – é estabelecer, 

devido à descrição do fenômeno linguístico, as direções metodológicas que conduzem 

ao máximo de potencialidades na apreensão da língua. Por isso, afirma-se a concepção 

de linguagem como forma de interação, para a qual  

[...] a preocupação básica do ensino da língua materna é levar o aluno 
não apenas ao conhecimento da gramática de sua língua, mas, 
sobretudo, ao desenvolvimento da capacidade de refletir, de maneira 
crítica, sobre o mundo que o cerca e, em especial, sobre a utilização da 
língua como instrumento de interação social (FUZA; OHUSHI; 
MENEGASSI, 2011, p. 490). 

Como aponta Perfeito (2005), o estudo dos fenômenos linguísticos da pura 

explicação dos constituintes básicos da frase passa ao domínio do enunciado-discurso, 

ou seja, do diálogo. Assim, tomar como base a concepção de linguagem como forma de 

interação, advinda do dialogismo, é ter clareza e domínio metodológico da 

especificidade dos conceitos de signo ideológico, enunciado, gêneros discursivos, 

responsividade, entonação avaliativa, dialogismo, dentre outros, em sua organicidade, 

de modo a atribuir à didática de ensino e aprendizagem de língua materna a 

dinamicidade que é própria do objeto estudado. Segundo Angelo, Zanini e Menegassi:  

Em situações de ensino e aprendizagem, a língua não pode ser vista 
como um repertório de palavras, pronto e fechado, a ser aprendido 
através de exercícios de repetição. A língua deve ser vista em seu 
funcionamento discursivo (como de fato é usada), e isso requer que se 
levem em conta outros fenômenos, além dos gramaticais, que 
integram a língua. Faz-se necessário considerar os aspectos 
semânticos e pragmáticos. Também o aluno não é mero reprodutor ou 
receptáculo de recursos linguísticos. O sujeito-aprendiz é um 
participante ativo no processo de construção da língua, sempre 
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inacabada, sempre se constituindo (ANGELO; ZANINI; 
MENEGASSI, 2004, p. 82).  

 De acordo com Fuza, Ohuschi e Menegassi (2011), o processo de ensino-

aprendizagem centrado na concepção de linguagem como forma de interação atribui 

relevância ao texto, lugar de manifestação do discurso. Além disso, “o texto é visto 

como lugar de interação porque é a partir dele que o professor e o aluno interagem e 

trocam informações” (FUZA; OHUSCHI; MENEGASSI, 2011, p. 490). O texto, 

portanto, não é um objeto apenas de apreciação avaliativa no sentido institucional, mas 

um lugar de troca de discursos, em que professores e alunos compartilham experiências 

e conhecimentos acerca de um determinado assunto. Bakhtin (2016a, p. 71) afirma que 

“onde não há texto, não há objeto de pesquisa e de pensamento” e esclarece que “dois 

fatores determinam o texto como um enunciado: a sua ideia (intenção) e a realização 

dessa intenção” (p. 73), o que implica pensar nas questões sócio-históricas da produção, 

o interlocutor e os objetivos da interlocução, em suma, a realidade enunciativa. 

Machado (1996, p. 93) define que “[...] todo texto é articulação de discursos-língua que 

se manifestam nas enunciações concretas [...]”. Com relação, ainda, à definição de 

texto:  

[...] por trás de todo texto, encontra-se o sistema da linguagem. A esse 
sistema correspondem no texto tudo o que é repetido e reproduzido e 
tudo o que pode ser repetido e reproduzido, tudo o que pode ser dado 
de fora de tal texto (o dado). Concomitantemente, porém, cada texto 
(como enunciado) é algo individual, único e singular, e nisso reside 
todo o seu sentido (a sua intenção em prol da qual ele foi criado). É 
aquilo que nele tem relação com a verdade, com a bondade, com a 
beleza, com a história. Em relação a esse elemento, tudo o que é 
susceptível de repetição e reprodução vem a ser material e meio. Em 
certa medida, isso ultrapassa os limites da linguística e da filologia. 
Esse segundo (polo) é inerente ao próprio texto mas só se revela numa 
situação e na cadeia de textos (na comunicação discursiva de dado 
campo). Esse polo não está vinculado aos elementos (repetíveis) do 
sistema da língua (os signos) mas a outros textos (singulares), a 
relações dialógicas (e dialéticas com abstração do autor) peculiares 
(BAKHTIN, 2016a [1976], p. 74-75).  

 Pela perspectiva de Bakhtin (2016a [1976]), compreende-se o texto como a 

união de dois aspectos: a) a materialidade em que é produzido, apresentado, recebido, 

reproduzido – escrita, oralidade etc.; b) a cadeia infinita, ininterrupta e irreproduzível 

que está presente em todo texto e que é formada, também, com a vinculação de textos, 

que possibilitam as enunciações concretas. Assim, o texto é composto pelo sistema da 

língua como obrigatoriedade à existência de unidade – não igualdade – na comunicação 
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humana, mas, sobretudo, de uma cadeia discursiva, dialógica que congrega a cultura, a 

história, os valores de um povo, de uma época, em cada circunstância da existência 

social. Assim, quando se apresenta, em situações de ensino e aprendizagem de língua, a 

produção de textos, está-se tratando de produção de enunciados concretos, marcados 

pela dialogicidade e pela natureza discursiva, pois carregam a palavra do indivíduo 

produtor, que colabora à cadeia infinita. 

 Geraldi (1997, p. 135) define a “[...] produção de textos (orais e escritos) como 

ponto de partida (e ponto de chegada) de todo processo de ensino/aprendizagem da 

língua”. Com isso, o autor afirma que a escola, centrada na concepção de linguagem 

como forma de interação, deve considerar a palavra do aluno, ou seja, seu discurso; com 

acolhimento da cultura, da história dos alunos que a compõem, de modo a mostrar a 

riqueza que é própria à heterogeneidade social, e mais, que a sociedade só existe por seu 

aspecto heterogêneo. Além disso, é pela produção de textos que o professor possibilita 

ao aluno a tomada de uma posição no mundo, e a ciência de que cada situação lhe 

confere a responsabilidade por utilizar a linguagem de modo a se expressar 

coerentemente, porém, sem ser submetido às sanções que o uso autorizado faz da 

língua. Desse modo, o indivíduo precisa adquirir a capacidade de refletir criticamente 

sobre a linguagem e a sociedade, bem como ser proficiente em seus vários usos.  

 Com isso, Geraldi (1997 [1991], p.136) estabelece uma distinção na prática 

escolar entre a produção de redações e a produção de textos. No primeiro caso, o aluno 

produz textos para escola, em que o objetivo é apenas institucional, de cumprir uma 

tarefa, sem compromisso com o uso efetivo da linguagem. No segundo, o indivíduo 

produz textos na escola, pois a atividade é orientada para a efetividade social da 

linguagem, dos usos reais, de modo que o discente utilize as variedades da língua de 

acordo com a situação. O objetivo não é mais somente de cunho avaliativo, mas de 

imputar ao sujeito o protagonismo no domínio linguístico, já que ensinar língua serve 

para a atuação em todas as esferas da sociedade, e não para a confirmação da hegemonia 

de classes que definem o que pode ou não ser dito e, por consequência, tido como 

verdadeiro.  

A escrita se constitui como uma das formas possíveis de produção de textos. 

Ligada à concepção de linguagem como forma de interação, tem-se a concepção de 

escrita como trabalho. Menegassi (2016) explica que as noções fundantes da concepção 
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de escrita como trabalho foram lançadas no livro O texto na sala de aula (1984), 

organizado por Geraldi, com a contribuição de outros pesquisadores. Dessa obra, 

destacam-se os escritos do organizador, que introduzem as questões concernentes à 

concepção referida, especialmente os artigos “Unidades básicas do ensino de 

Português” e “Escrita, uso da escrita e avaliação”. As noções de “trabalho” e de 

“produção” – escrita como trabalho e produção de textos –, abordadas por Geraldi 

(1884; 1997 [1991]), vêm, segundo Geraldi, do marxismo – e do Círculo de Bakhtin – e 

se referem aos instrumentos de produção, nesse caso, linguísticos, e seu manejo 

mediante as condições de produção, portanto, a aplicação de uma ação, um trabalho. 

Essa perspectiva é a mesma assumida por Rossi-Landi (1985 [1972]) na obra A 

linguagem como trabalho e como mercado, no entanto, o paradigma pedagógico que 

Geraldi inicia no Brasil, não se deve a essa influência, como se possa pensar12.  

Em Portos de passagem, obra posterior ao Texto na sala de aula, Geraldi (1997 

[1991], p. 137) sistematiza as noções de produção e de trabalho, já que desenvolve uma 

característica processual do trabalho que o indivíduo empenha sobre a linguagem de 

forma a gerar a produção. Assim, o autor define que toda atividade de produção textual 

– aqui, escrita – pressupõe uma formulação básica por parte do professor aos discentes. 

Segundo o autor, o aluno precisa a) ter o que dizer; b) ter uma razão para dizer; c) tenha 

para quem dizer; d) constituir-se como sujeito autor; e) saber das estratégias para 

realizar (a), (b), (c) e (d). Essas etapas descritas por Geraldi (1997 [1991]) se tornaram 

clássicas entre os estudos que envolvem o ensino da escrita e demonstram que aquilo 

que se compreende como produção de textos não se caracteriza como um efeito de 
                                                             
12 Durante a escrita do capítulo de fundamentação teórica desta dissertação, surgiu uma 
dúvida quanto às bases ou influências de Geraldi para o desenvolvimento da concepção de 
escrita como trabalho. Isso porque, ouvia-se de outros pesquisadores em conversas de eventos 
que, possivelmente, o autor partia das noções apontadas por Rossi-Landi em sua obra A 
linguagem como trabalho e como mercado. Após realizar a leitura desse texto, constatar as 
bases Marxistas e algumas noções como “produção”, “trabalho”, “desalienação da linguagem”, 
“ação”, dentre outras, o pesquisador optou por entrar em contato com Geraldi via e-mail e 
esclarecer algumas dúvidas, mais especificamente, a relação entre “a linguagem como trabalho”, 
de Rossi-Landi, e “a escrita como trabalho”, de Geraldi, bem como quais seriam as bases 
fundamentais da segunda. O autor, gentilmente, respondeu ao e-mail com a seguinte mensagem, 
a qual autorizou a publicação nesta dissertação: “O conceito de trabalho me veio de Marx. Até 
então não conhecia o Rossi-Landi. Mas é o mesmo conceito. Note que eu defendia então o 
direito de dizer sua palavra para cada sujeito que circunstancialmente é aluno. Note, também, 
que introduzi a noção de produção de textos, num tempo em que se falava em redação. A ideia 
de produção, que retiro de Marx, implica agentes de produção, relações de produção – aqui uma 
relação pedagógica que deveria ultrapassar as salas de aula e por isso as sugestões de vários 
tipos de publicação dos vários textos produzidos –, instrumentos de produção, que envolvem os 
recursos linguísticos e seu manuseio, e condições de produção”. 
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trabalho mecânico, mas como um trabalho de transformação e desalienação da 

linguagem pela inserção da palavra dos indivíduos. 

 Assim, em primeiro lugar, ter o que dizer e uma razão para dizer, pressupõem a 

construção de textos/enunciados que tenham um valor social, que extrapolem a pura 

realidade escolar. Além disso, com base na concretude da sociedade, o aluno sempre 

deve vislumbrar um interlocutor e assumir uma atitude responsiva. Por fim, o indivíduo 

necessita do domínio estratégico para realizar a sua “vontade discursiva” (BAKHTIN, 

1997) e adaptá-la ao gênero discursivo correspondente à situação, com entonação e 

gesto adequadamente expressivos ao contexto e à sua subjetividade, sua posição 

(ACOSTA-PEREIRA; RODRIGUES, 2014), portanto, com autoria – saber as 

estratégias e constituir-se como autor, respectivamente, é realizar um trabalho de 

produção, conforme Geraldi (1884; 1997 [1991]). 

 Esses apontamentos demonstram que a produção escrita, pelo viés do trabalho, 

realiza-se pela efetivação de suas etapas, por isso, necessita de um domínio por parte 

dos sujeitos envolvidos. Menegassi (2016, p. 200) aponta que a) o professor deve 

conhecer o processo que leva o aluno a produzir o texto; b) a produção textual é um 

processo complexo, desenvolvido em etapas; c) esse processo – portanto, suas etapas – 

deve ser ensinado pelo professor ao aluno; d) o material escolar utilizado, as 

ferramentas da atividade, devem propiciar o aprendizado da escrita; e) o professor 

precisa conhecer os aspectos que envolvem o processo de escrita; para f) ter subsídios 

suficientes para a elaboração de um bom plano de atividades. De acordo com Angelo e 

Menegassi (2017, p. 88): 

No contexto pedagógico, entendemos que a produção escrita consiste 
em um trabalho tanto para o aluno como para o professor. Para o 
aluno é um trabalho porque escrever de forma crítica e criativa exige 
preparo, construção, revisão, reescrita; para o professor, porque seu 
papel é o de mediador do processo de aprendizagem, portanto de 
coenunciador dos textos de seus alunos, exigindo-lhe, também, 
preparo, construção, intervenção, avaliação.  

 A escrita como trabalho, portanto, não admite a simplificação advinda de 

fórmulas prontas, de propostas estanques; pelo contrário, constitui-se por um processo 

contínuo, e não como um produto pronto, acabado, sem a possibilidade de maior 

desenvolvimento (MENEGASSI, 2016). Essa perspectiva é semelhante à de Garcez 

(1998). A autora aponta o trabalho de linguagem como uma ação, assim, ao refletir 
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acerca das questões que envolvem o ensino da escrita, destaca a importância de 

ultrapassar os modelos abstratos, pré-construídos, que, segundo ela, dominam as 

práticas escolares. Para essa visão,  

[...] o enunciador deve apropriar-se de habilidades de estruturação do 
discurso, principalmente quando se trata de discurso escrito formal, 
que levem em conta que o seu objetivo é estabelecer um elo da cadeia 
dialógica das relações sócio-históricas. Entre essas habilidades está a 
capacidade de distanciamento do próprio texto [...], isto é, a 
capacidade de dirigir e controlar a atenção sobre os pontos críticos do 
processo enunciativo [...] (GARCEZ, 1998, p. 156).  

 Assim, a escola, na concepção dialógica, tem o papel de possibilitar aos alunos o 

trabalho efetivo com a linguagem escrita, por meio da efetivação produtiva 

desempenhada em uma série de etapas que estruturam o processo de ensino e 

aprendizagem. Esta pesquisa, ao abordar as etapas de revisão e reescrita, considera a 

característica processual da escrita e de seu ensino, portanto o manejo dos instrumentos 

– o trabalho. Além disso, assume-se a importância da participação docente no processo 

e, consequentemente, o domínio conceitual, metodológico e prático da revisão, de forma 

a possibilitar reescritas que apresentem avanços textuais e de autoria.  A próxima 

subseção trata dessas questões.  

 

2.3 ETAPAS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO ESCRITA 

Na concepção de escrita como um trabalho são consideradas quatro etapas para a 

produção de um texto: 1) planejamento; 2) execução; 3) revisão; 4) reescrita 

(MENEGASSI, 2013). Com relação à primeira etapa do processo:  

O planejamento envolve o conjunto de ações ou subprocessos que 
precedem a execução da escrita. Dentre essas ações, citam-se: a) 
definição das condições de produção – finalidade, gênero, suporte 
material, interlocutor e lugar de circulação – que servem como 
orientação para o aluno tanto nas demais ações do planejamento como 
nas outras etapas do processo da escrita; b) leituras, análises de textos 
e discussões com o objetivo de favorecer a geração de ideias 
pertinentes à produção futura; c) seleção e organização de 
informações necessárias à produção; d) estudo e apropriação da 
estrutura composicional do gênero a ser produzido; e) levantamento 
de informações no conhecimento de mundo do aluno a respeito do 
tema apresentado para a produção de texto (ANGELO; MENEGASSI, 
2016, p. 478-479). 
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 Nessa etapa, portanto, cumprem-se as orientações básicas para a produção de 

textos apresentadas por Geraldi (1997 [1991]), em que, para ser uma escrita como 

trabalho, não basta que o professor defina uma temática qualquer e solicite que os 

alunos escrevam sobre ela, mas, primeiro, atestar a relevância do assunto que será 

tratado e para que fim o indivíduo necessita entrar nesse campo discursivo. Com isso, 

definem-se os interlocutores que participarão desse diálogo e, consequentemente, as 

formas de execução, ou seja, o gênero discursivo. Além disso, o professor fornece os 

subsídios para que o discente possa realizar esse projeto, pois ele não conseguirá 

escrever acerca de algo e em um formato que não tem domínio. Isso implica a leitura e 

análise de outros textos, a seleção de informações, a familiarização e a reflexão sobre a 

estrutura composicional. Ao mesmo tempo, tudo isso é trabalhado de modo a 

possibilitar ao aluno levar a própria voz ao texto, escrever de acordo com a sua palavra, 

o que inclui o conhecimento de mundo do indivíduo, para que seus enunciados sejam, 

de acordo com Volochinov (2017 [1929]), elos na cadeia discursiva, dialoguem com os 

discursos sociais.  

 A próxima etapa do processo é a execução. Nela, o aluno, subsidiado pelo 

planejamento, escreve seu texto, dá sua contribuição à temática, desenvolve sua 

primeira percepção formalizada em textos. Destaque-se que a execução, em concepções 

como “com foco na língua”, “dom/inspiração”, ou “consequência” seria a etapa final, 

pois estas consideram o texto como pronto e acabado. Ainda nessas concepções, a etapa 

de planejamento se resumiria, na maioria das vezes, apenas em uma apresentação da 

proposta e do tema e de algum modelo a ser seguido, o que não é suficiente para que o 

aluno tenha os subsídios necessários à produção do texto. No entanto, na escrita como 

trabalho, a execução é o término da primeira versão, modificada, posteriormente, com a 

revisão e a reescrita.  

Segundo Menegassi (2013), praticamente todos os trabalhos acerca do assunto, 

tratam da revisão e da reescrita como etapas que se fundem. Isso se justifica pela linha 

tênue que as une. Não há razões para a realização de uma revisão sem que haja, 

posteriormente, a reescrita. Do mesmo modo, a reescrita, entendida como etapa em que 

o texto é melhorado em relação à primeira versão, não pode se efetivar sem o 

procedimento de revisar o que foi escrito, apontar as lacunas, as inadequações e as 

possibilidades de aprofundamento. 
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Portanto, pode-se afirmar que revisão e reescrita são processos 
complementares, pois juntas auxiliam na melhor construção do texto. 
Por meio da revisão, o autor analisa seu produto, reflete a respeito dos 
elementos escolhidos, observando se as escolhas colaboraram para 
que seus objetivos sejam atingidos e, se julgar necessário, reescreve 
seu texto, a fim de torná-lo mais claro. Dessa maneira, fazendo e 
refazendo, quantas vezes for preciso, o autor melhora a qualidade do 
seu texto e, por conseguinte, amplia o seu desempenho na escrita 
(MENEGASSI, 2013, p. 111).  

 O olhar sobre a produção escrita muda de foco. Se em outras concepções o texto 

era visto como acabado, à espera de uma nota baseada na doutrina do certo ou errado, 

da catalogação de “erros”, na escrita como trabalho a atenção se volta ao processo, ao 

percurso que conduz a determinado produto, sempre a considerar, portanto, todas as 

práticas que determinam a produção, os sujeitos nela envolvidos, os fatores de 

responsividade (MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016). De acordo com Menegassi 

(2016), na situação de ensino e aprendizagem, a revisão pode ser efetuada de três 

maneiras:  

[...] a) pelo professor, orientando com apontamentos, comentários e 
questionamentos o texto do aluno, para que melhore sua produção; b) 
pelos pares, isto é, por colegas ou demais envolvidos no cotidiano do 
aluno; c) pelo próprio aluno-produtor do texto, numa demonstração de 
trabalho evidente e consciente sobre o processo que o cerca. Por 
consequência, a reescrita se estabelece (MENEGASSI, 2016, p. 206).  

 O professor tem papel preponderante para que a revisão se torne uma etapa 

construtiva e conduza, no momento da reescrita, a um texto com maiores qualidades do 

que na primeira versão. Mesmo os itens (b) e (c) só são possíveis mediante a 

intervenção do professor. Isso porque, como afirma Menegassi (2016), o processo e, 

portanto, a etapa de revisão, deve ser ensinada ao aluno. Para que exista a revisão em 

pares ou individualmente, é preciso que antes o docente tenha realizado um trabalho 

consistente no que tange à apreensão, por parte dos discentes, dessas etapas.  

 Além dos aspectos já apontados, deve-se ter em conta que é especialmente na 

etapa de revisão que os papéis de professor e aluno são redefinidos se comparados às 

visões mais tradicionais. A esse respeito, Geraldi (2016, p. 186) estabelece uma 

oposição entre o “exercício de escrever” e o “exercício da escrita”, muito semelhante à 

distinção entre produção de textos e de redação (GERALDI, 1997 [1991]). O exercício 

do escrever, na perspectiva do autor, consiste em cumprir a exigência institucional, sem 

esperar do professor uma resposta – no sentido dialógico. Este modelo, aponta Geraldi, 

é próprio aos “[...] sistemas de avaliação em larga escala, em que os papéis de avaliado 
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e avaliador se sobrepõem à relação de interlocução [...]”. Já o exercício da escrita é 

entendido como “[...] construção de autorias, de trabalho entre sujeitos e não apenas 

entre posições” (GERALDI, 2016, p. 186). O aluno passa a ser visto como indivíduo 

dotado de história e cultura, e não uma tábula rasa inferior que precisa ser informado 

sobre a língua.  

 A revisão é a etapa em que o professor abandona a posição de avaliador, de 

detentor supremo do conhecimento e se torna interlocutor de seus alunos. O docente 

passa a demonstrar interesse pela palavra do estudante, não enquanto leitor da 

superficialidade do texto, e sim, como parceiro do processo. Isso ocorre porque a 

revisão está inserida na concepção de escrita como trabalho, o que inclui outras diversas 

facetas. Uma delas é a nova postura que o professor assume mediante a leitura do texto 

do seu aluno. O olhar é outro. Se em outras concepções essa prática parecia uma “caça 

ao erro”, nesta, busca-se encontrar no texto a axiologia daquele que o escreveu, de 

modo a se apropriar dos ensinamentos que a heterogeneidade linguística e cultural 

proporciona e, disso, contribuir para que se possa ir ainda mais além, em conteúdo e 

construção composicional. A relação entre professor e aluno, como aponta Geraldi 

(2016), passa a ser a de autor e coautor.  

 A revisão pode ser efetuada por métodos variados, a depender de quais são os 

objetivos previamente construídos. Em Como escrever textos (1995), Serafini, aponta 

seis princípios para a correção de um texto: 1) “a correção não pode ser ambígua” (p. 

108); 2) “os erros devem ser reagrupados e catalogados” (p. 109); 3) “o aluno deve ser 

estimulado a rever correções feitas, compreendê-las e trabalhar sobre elas” (p.110); 4) 

“deve-se corrigir poucos erros em cada texto”; 5) “o professor deve estar predisposto a 

aceitar o texto do aluno” (p.111); 6) “a correção deve ser adequada à capacidade do 

aluno” (p.112). Percebe-se que a autora – em virtude, certamente, da época de 

publicação – utiliza algumas terminologias próprias a outras concepções, tais como, 

“correção”, “erro”, por exemplo. No entanto, todos os princípios podem ser adequados, 

nas pesquisas brasileiras, à etapa de revisão, com base nas próprias explicações da 

autora.  

 Em sua obra, Serafini (1995) aponta, ainda, dois tipos de correção amplamente 

usados, segundo ela, pelos professores: a correção indicativa e a correção resolutiva. “A 

correção indicativa consiste em marcar junto à margem as palavras, frases, e períodos 
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inteiros que apresentam erros ou são pouco claros. Nas correções desse tipo, o professor 

frequentemente se limita ao erro e altera muito pouco [...]” (SERAFINI, 1995, p.113). 

Dessa forma, as indicações são sempre de ordem formal, localizados, sem considerar o 

texto em seu aspecto mais amplo e são direcionadas para o aluno realizar a readequação. 

Já “a correção resolutiva consiste em corrigir os erros, reescrevendo as palavras, frases e 

períodos inteiros” (SERAFINI, 1995, p.113). Nesse caso, o professor realiza toda a 

tarefa e cabe ao aluno, posteriormente, apenas ver o que estava “errado”.  

 Serafini (1995) avalia que nenhuma das correções apontadas é adequada, pois 

não colocam em prática os princípios anteriormente destacados. Diante disso, a autora 

destaca um terceiro tipo de correção, segundo ela, raramente utilizada pelos professores, 

mas que se mostra eficaz e condizente com os princípios que devem ser seguidos; trata-

se da correção “classificatória”. O professor, nesses casos, faz uma classificação dos 

“erros” dos alunos, sugere modificações ou deixa que o indivíduo as faça por conta 

própria: 

O método de correção classificatória respeita os princípios da boa 
correção. De fato, não é ambíguo (porque o erro é demarcado 
precisamente, de modo que permita uma classificação) e permite o 
reagrupamento e a catalogação dos erros. Além disso, o fato de que a 
correção do erro não seja sugerida pode ser facilitado e orientado, por 
exemplo, dosando-se o pedido de autocorreção conforme a capacidade 
do aluno. O trabalho pode ser incentivado através de uma verificação 
e uma análise posteriores à autocorreção. Esse método, além do mais, 
leva o professor a interpretar apenas parcialmente as intenções do 
aluno, sem se sobrepor a elas; de fato, a autocorreção ajuda o aluno a 
se expressar, e seu novo texto corresponderá às suas intenções 
originárias (SERAFINI, 1995, p. 115).  

 Ruiz (1998), ao analisar um corpus contendo revisões efetuadas por professores 

em textos de alunos, constatou a existência de um quarto tipo de intervenção, nomeado 

por ela de correção textual-interativa, os também chamados “bilhetes”, que são 

comentários diferentes daqueles realizados nas margens dos textos. São quase sempre 

mais longos, e, por esse motivo, ocupam a parte inferior da folha escrita, ao final do 

texto. “Esses ‘bilhetes’, em geral, têm duas funções básicas: falar acerca da tarefa de 

revisão pelo aluno (ou, mais especificamente, sobre os problemas do texto), ou falar, 

metadiscursivamente, acerca da própria tarefa de correção pelo professor” (RUIZ, 1998, 

p. 67). Destaque-se, ainda, que a revisão textual-interativa por meio dos bilhetes deve 

cumprir algumas funções essenciais: 1) estabelecer o diálogo entre o professor/revisor e 

o produtor de textos/aluno; 2) levar o estudante, mesmo que minimamente, a refletir 
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acerca de aspectos do texto que escreveu; 3) orientar, além do “que” melhorar na 

reescrita o “como” fazê-lo (BELOTI, 2016). Pode-se acrescentar a isso mais uma 

característica: integrar o aluno no processo, com atribuição a ele da responsabilidade 

autoral. Menegassi e Gasparotto (2016), ao discutirem essas questões, destacam que 

[...] a correção textual-interativa pode ser abordada de diferentes 
maneiras, sendo mais ou menos elucidativa e atendendo a diferentes 
aspectos: ao objetivo do professor por meio do bilhete; ao problema 
textual em questão, à idade escolar do aluno e às especificidades 
próprias do aluno-autor (MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016, p. 
1026).  

Percebe-se que a correção textual-interativa compreende a abordagem do texto 

como um processo dialógico que envolve não só os aspectos superficiais da produção, 

mas todo o contexto que originou a escrita. De modo a ampliar ainda mais esse modelo 

de correção/revisão, Menegassi e Gasparotto (2016) apresentam uma metodologia para 

a realização da correção textual-interativa proposta por Ruiz (1998). Segundo os 

autores, ela pode ser realizada de três formas.  

1) questionamento:  

Por meio de uma ou mais perguntas, o professor busca chamar a 
atenção do aluno para um problema identificado no texto. O 
questionamento é muito utilizado para instigar o aluno a acrescentar 
informações no texto ou refletir sobre algum aspecto do texto, seja 
discursivo ou estrutural. Em geral, essa revisão aloca-se no corpo do 
texto (MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016, p. 1026).  

2) Apontamento:  

O apontamento é um recurso com uma intervenção breve e bastante 
objetiva, comumente introduzido por verbos no imperativo. Com uma 
assertiva, o professor aponta a existência de um problema e, por vezes, 
indica o que o aluno deve fazer.  

Como se nota, no apontamento, a preocupação maior é informar sobre 
o problema. Não há vocativos, elogios ou maiores orientações que 
complementem esse modo de revisão textual-interativa. Isso não 
significa que o apontamento seja uma estratégia pouco eficaz, 
dependendo da compreensão do aluno, uma simples assertiva pode ser 
suficiente para a adequada reescrita (MENEGASSI; GASPAROTTO, 
2016, p. 1030).  

3) Comentário:  

Trata-se de uma revisão mais completa. Um comentário pode contar 
questionamentos, apontamentos e outros recursos discursivos que 
aproximem o revisor do interlocutor. O professor preconiza a 
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interação com o aluno, dialogando sobre o texto produzido, dando 
sugestões, motivando etc. Os comentários podem abordar problemas 
distintos do texto, sendo que o mesmo comentário pode orientar sobre 
mais de um problema do texto. Por suas características, o comentário 
tende a ser mais elucidativo e, portanto, mais compreensível ao aluno. 
(MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016, p.1033-1034).  

 Menegassi e Gasparotto (2016) destacam que o comentário é a forma mais 

completa de revisão textual-interativa, pois, além de abarcar questionamentos e 

apontamentos, proporciona maior interação entre professor e aluno, o que faz com que a 

prática seja mais condizente à perspectiva dialógica do ensino da escrita. Uma análise 

mais geral também demonstra que a revisão textual-interativa é a mais completa dentre 

todas apresentadas desde Serafini (1995), por outro lado, expõe que nenhum dos tipos 

apontados é excluído; todos podem ser utilizados pelo professor, desde que 

metodologicamente aplicados em relação ao todo do processo de produção textual. O 

que se pretende afirmar é que não é a escolha metodológica que define se uma revisão 

será adequada ao dialogismo e aos procedimentos da escrita como trabalho, mas a 

compreensão dialógica que se faz do texto e da própria ação de revisá-lo. Compreender 

dialogicamente implica uma leitura pautada por princípios gerais do texto, que oriente a 

posterior postura do professor na revisão.  

  Diante disso, a etapa de revisão pode contemplar: revisão indicativa; revisão 

resolutiva; revisão classificatória; revisão textual-interativa. O docente tem a opção de 

utilizar qualquer uma dessas formas, mas a escolha não tem nada de aleatório ou de 

superficial. O uso de qualquer metodologia de revisão leva em conta a totalidade do 

processo que envolve a atividade de escrita proposta. Por isso, considera-se neste 

trabalho, também, que seria um equívoco abordar a etapa de revisão como o 

desenvolvimento, apenas, de passos metodológicos definidos que sejam mais propensos 

ao desenvolvimento de um processo dialógico junto aos alunos. Em outras palavras, não 

é um comentário, por exemplo, que vai estabelecer interação entre professor e aluno, e 

não é uma resolutiva que irá romper esse diálogo; isso depende do olhar acerca do texto, 

da situação e do contexto pedagógico. Ao considerar esses aspectos, elaborou-se um 

quadro – com os itens explicados na sequência – que sintetiza alguns princípios que o 

professor pode seguir a fim de tornar a revisão um processo dialógico e aplicar as 

metodologias com vistas a essa dialogicidade.   

Quadro 2: Princípios dialógicos presentes na revisão 
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Conceitos do dialogismo Na leitura do texto do aluno Na construção da revisão após 
a leitura do texto 

- Palavra;  
- gêneros do discurso;  
- finalidade do texto; 
- responsividade;  
- auditório social;  
- tema;  
- estilo;  
- construção composicional; 
- entonação; 
- valoração; 
- contexto extraverbal.  

- Leva em conta, como fator 
de primeira ordem, a palavra 
do aluno (o que tem dele no 
texto);  
 
- percebe, de acordo com a 
palavra, se há aproximação 
com a finalidade do texto, 
caso contrário, reflete acerca 
de intervenções que 
aproveitem a palavra, mas 
que a direcionem melhor aos 
objetivos;  
 
- analisa se a palavra e o texto 
estão adequados ao gênero 
proposto na atividade;  
 
- verifica a quem o aluno é 
responsivo (quais são os 
interlocutores que ele 
vislumbrou para a escrita), de 
modo a ampliar, caso 
necessário, seu auditório 
social;  
 
- reflete, com base na palavra, 
na finalidade, no tema, no 
interlocutor e no estilo que 
sustentam o texto do aluno, se 
a estrutura da composição 
está adequada; 
 
- atenta, de acordo com os 
itens anteriores, aos 
elementos gramaticais. 

- Adequa a revisão à entonação 
que valorize a palavra do aluno 
e seja construída pela atenção ao 
contexto extraverbal das 
relações com a atividade, a 
classe, a escola, a sociedade e a 
cultura;  
 
- evita entonações que: 
intimidem o aluno, reforcem a 
doutrina do certo e do errado ou 
forneçam uma compreensão de 
escrita como apenas domínio de 
regras formais;  
 
- evita apontar muitas 
inadequações de uma só vez (o 
que pode incluir estender o 
processo de revisão);  
 
- adequa-se ao interlocutor, ao 
estágio de sua formação, aos 
seus conhecimentos prévios, às 
suas facilidades e dificuldades; 
 
- demonstra clareza de modo 
que o aluno entenda pela 
revisão o que se espera dele na 
reescrita;  
 
- orienta à reescrita, seja pelas 
intervenções no texto do aluno, 
seja pelas orientações dadas em 
sala de aula, que explicam o 
processo. 

Fonte: o pesquisador 

 As questões destacadas no quadro são leituras realizadas, pelo pesquisador, com 

da filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin e das discussões no âmbito da 

Linguística Aplicada no que diz respeito à revisão, com o objetivo de organizar algumas 

posições que possam contribuir ao trabalho dos docentes e às análises nesta dissertação.  

 O primeiro item pontuado em “Na leitura do texto do aluno” é a palavra do 

aluno, portanto, traz a noção de discurso (STELLA, 2005). Considera-se com isso a 

necessidade de, na revisão, esforçar-se na direção de perceber: a) o que há do universo 

do aluno na escrita; b) porque ele escolheu compartilhar determinada situação nessa 

escrita; c) o que a construção de sua composição diz acerca dele; d) quais as relações do 
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que foi dito com o extraverbal – tanto o que é exterior à escola quanto o que ocorre por 

intermédio das relações pedagógicas. Assim, a atenção à palavra tem por objetivo 

estabelecer pelo texto a interação entre docente e discente, de modo a considerar o que 

estudante pretendeu fazer, e não somente aquilo que o professor desejava dele – isso 

evita a sobreposição explícita da valoração daquele que está acima na hierarquia. 

Portanto, o desdobramento do conceito de palavra na situação de revisão pode conduzir 

melhor a intervenção. Ainda, esse primeiro item dialoga com um dos princípios de 

correção destacados por Serafini (1995): a predisposição de aceitar o texto do aluno 

independente de problemas encontrados. 

  O segundo e o terceiro itens apontados em “Na leitura do texto do aluno”, 

Quadro 2, referem-se à característica da etapa de revisão de observar a adequação do 

texto à finalidade da interlocução e, consequentemente, ao gênero do discurso 

(MENEGASSI, 2013) mobilizado em função dela. Todas as situações de interação são 

desenvolvidas de acordo com uma finalidade, ou seja, pelos objetivos sociais dos 

indivíduos. Isso implica o trabalho com gêneros, sejam eles cotidianos – utilizados com 

naturalidade, ou sistematizados racionalmente (BAKHTIN, 2016b [1978]). Assim, no 

trabalho pedagógico, a etapa de revisão depende de uma abordagem consciente das 

características do gênero que é abordado em determinada atividade, de forma que, para 

a reescrita, sejam adequados os aspectos necessários e se atenda melhor à finalidade 

daquela escrita: narrar, argumentar, informar, emocionar, dentre outras.  

 O quarto item do Quadro 2, “Na leitura do texto do aluno”, aborda o conceito de 

responsividade (BAKHTIN, 2016b [1978]). Em sua produção, os alunos se direcionam 

a determinados interlocutores, antecipam suas reações, avaliam sua posição social. Isso 

pode potencializar a escrita ou definhá-la. Sendo assim, torna-se importante na leitura 

do texto discente observar a quem ele respondeu na primeira versão: se é ao professor 

enquanto leitor/coautor (GERALDI, 2016); ao professor enquanto avaliador; aos 

interlocutores criados pela proposta de atividade. Isso é importante para que o docente 

defina ações no sentido de ampliar o auditório social (VOLOCHINOV, 2017 [1929]) 

do indivíduo, de modo a possibilitar um avanço do texto na reescrita.  

 A estrutura composicional (BAKHTIN, 2016b [1978]) é o quinto item 

destacado em “Na leitura do texto do aluno”, Quadro 2. Nesse ponto o professor 

observa o trabalho que o aluno fez com o tema, mediante seu estilo de escrita, de 
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abordagem. Pode-se dizer que é uma impressão mais descentrada da posição de revisor, 

pois suscita no discente um olhar de leitura semelhante àquele que outras pessoas 

teriam. Em outras palavras, observa-se a harmonia entre as partes do texto.  

 O último elemento destacado no Quadro 2, “Na leitura do texto do aluno”, é a 

análise gramatical. Assim, cumpre-se a “ordem metodologicamente fundada para o 

estudo da língua” (VOLOCHÍNOV, 2017 [1929], p. 220) – também aplicada ao ensino, 

conforme destacado na Seção 2.1: parte das formas e tipos de interação discursiva, 

passa pela forma dos enunciados/gêneros do discurso, até chegar à revisão das formas 

da língua, portanto, de sua estrutura sistêmica. Defende-se que a ortografia, a 

pontuação, a paragrafação não devem ocupar o papel central das revisões, ou serem 

usadas como contabilização de inadequações, em uma doutrina de certo e errado como 

nas concepções tradicionais (PERFEITO, 2005). Isso não quer dizer que esses aspectos 

não devam ser considerados. Ao contrário, sua abordagem está condicionada a uma 

ordem de prioridades que buscam desenvolver o texto. 

 A “leitura do texto do aluno”, no Quadro 2, diz respeito à observação, à 

definição das prioridades da revisão ao se levar em conta a situação pedagógica e, 

consequentemente, à orientação do docente quanto à aplicação de metodologias 

condizentes às necessidades, já que o conhecimento estrutural de uma metodologia não 

é suficiente para a efetividade de uma revisão pelos princípios dialógicos. Já a parte 

“construção da revisão após a leitura do texto” se trata da efetivação da revisão, da 

abordagem dos elementos decididos na leitura, na adequação deles às metodologias que 

melhor orientem o aluno ao desenvolvimento do seu texto no momento da reescrita.  

 Assim, os dois primeiros itens correspondentes à “Construção da revisão após a 

leitura do texto” alertam acerca da entonação (VOLOCHINOV, 2013c [1926]). A 

maneira como o texto é revisado, os elementos abordados e a forma de fazê-los 

dialogam diretamente tanto com a situação imediata de comunicação pedagógica quanto 

com um contexto extraverbal. Portanto, faz-se necessário pensar nas características de 

determinado sistema escolar – o que inclui os demais professores, o histórico do aluno, 

a compreensão que ele tem do ensino – para trabalhar propositalmente com o aspecto 

extraverbal. É diferente revisar um texto de um indivíduo acostumado com o processo e 

de um que foi formado até então em correções de cunho tradicional, pois a compreensão 

da revisão é fundamental para que haja reescrita, portanto, pressupõe prática. Além 
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disso, esse item inclui o cuidado do professor na formulação dos enunciados de revisão 

textual-interativa (RUIZ, 1998), que podem aproximar ou afastar o aluno, ou dar a ele 

uma compreensão equivocada de determinados aspectos pontuais ou gerais, às vezes, 

somente pela maneira de se expressar, ou seja, de entoar.  

 Os próximos itens da “Construção da revisão após a leitura do texto” 

complementam essa discussão. O terceiro trata da adequação ao interlocutor 

(SERAFINI, 1995); observação da idade, da experiência escolar, da bagagem cultural, 

do nível de formação, das potencialidades e das dificuldades e, nesse caso, do 

conhecimento prático que ele tem da etapa de revisão/correção. Desse modo, não faz 

tanto sentido, por exemplo, usar uma correção resolutiva para acrescentar crases ao 

longo do texto de um aluno em início de formação e que não tem a compreensão básica 

do elemento abordado; do mesmo modo, não é coerente em uma revisão escrever um 

bilhete para orientar o aluno experiente a acrescentar letra maiúscula em alguns inícios 

de frase e abdicar, com isso, de outras estruturas fundamentais, já que, para tanto, há 

possibilidade de utilização de indicativas ou resolutivas. 

 O quarto item pontuado em “Construção da revisão após a leitura do texto” 

dialoga tanto com Serafini (1995), em um de seus princípios de correção, quanto com 

Menegassi (2013), ao tratar da poluição visual gerada no texto pela revisão. O excesso 

de marcações ou de recados dificulta a compreensão por parte do aluno, o que pode 

fazer com que ele ignore alguns elementos e foque naqueles que não necessitam de 

muita reflexão, como atendimento à colocação de sinais gráficos, por exemplo. Além 

disso, a poluição visual também gera um tipo de entonação específico, principalmente 

quando aliado às cores, aos traços, dentre outros.  Ao receber seu texto com várias 

marcações em vermelho (RUTCHICK; SLEPIAN; FERRIS, 2010)13, por exemplo, o 

enunciado gerado na consciência do aluno será de que ele não sabe escrever, de que o 

texto está todo inadequado. Tal fato ocorre porque, pela entonação, recupera-se do 

                                                             
13  Em artigo intitulado “The pen is mightier than the word: object priming of evaluative standards”, 
Rutchick, Slepian e Ferris (2010) afirmam que o uso da caneta vermelha em correção de textos aumenta o 
acesso cognitivo às noções de erro e baixo desempenho, consequentemente, esse aspecto pode influenciar 
a resposta de uma pessoa, mesmo que ela não tenha consciência dessa influência. Nesta dissertação, 
compreende-se que esse “acesso cognitivo” é correspondente à questão do contexto extraverbal, acessado 
pela entonação, já que se convencionou, especialmente nos contextos pedagógicos, o uso da caneta 
vermelha como a sinalização de um item negativo. Assim, independente dos elementos abordados por 
uma revisão de textos, o uso dessa cor gera um tipo de entonação que recupera a historicidade presente no 
contexto extraverbal.  
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extraverbal a tradição escolar de contabilizar erros formais, de marcá-los com a caneta 

vermelha, ou seja, há discursos em funcionamento nesse processo.  

 Os dois últimos itens em “Construção da revisão após a leitura do texto” dizem 

respeito à clareza e à orientação para a reescrita. Ser claro inclui: a) objetividade na 

abordagem das inadequações ou nas sugestões de aprofundamento; b) cuidado com os 

excessos; c) abertura para réplica e comunicação constante em todas as etapas do 

processo pedagógico; d) esclarecimento de que se espera um texto reescrito e não 

apenas “consertado”. Essa clareza orienta à reescrita, pois exigem do aluno reflexão 

acerca do que já foi produzido para recriar o texto e adequá-lo à amplitude das 

interações sócio-discursivas que são abordadas nas atividades de escrita.  

Essa discussão demonstra que a reescrita não é produto apenas de uma tarefa 

dada pelo professor de refazer o texto, é, sobretudo, um exercício de estudo e reflexão, 

por isso, “[...] a qualidade da reescrita está intrinsecamente ligada à efetividade da 

revisão, e claro à resposta que o produtor do texto dá a isso” (MENEGASSI; 

GASPAROTTO, 2016, p. 1021). Dessa forma, o docente deve buscar a melhor maneira 

para, de fato, suscitar respostas de seus alunos, no entanto, respostas que incluam a 

palavra desses sujeitos e não apenas o cumprimento de um comando. O objetivo é que, 

na reescrita, o discente encontre a si mesmo no texto.  

 Na reescrita, o aluno “[...] não apenas (re)constrói seu texto, mas também sua 

subjetividade” (MENEGOLO; MENEGOLO, 2005, p. 73). O indivíduo, na primeira 

versão do seu texto, tende a cumprir apenas a obrigatoriedade da escrita no contexto 

educacional. Por outro lado, pela revisão, o professor estabelece com ele um diálogo, 

coloca-se à disposição para ouvir a sua palavra, de modo que na versão posterior, na 

reescrita, o aluno assume, de fato, a autoria, leva a subjetividade ao texto, aproxima-se 

de sua posição no mundo e quanto ao assunto tratado na atividade. A reescrita é 

importante, ainda, pelo distanciamento entre autor e texto, o que gera uma nova relação 

com a própria criação. Reescrever, portanto, é recriar o texto e a autoria por meio das 

reflexões suscitadas pela revisão. 

 O ideal das etapas de revisão e reescrita seria sua realização quantas vezes 

fossem necessárias em uma mesma unidade temática de atividade escrita. Porém, como 

aponta Menegassi (2013), é preciso considerar as dificuldades que os educadores 

enfrentam para realizá-las; em grande parte das vezes os professores assumem uma 
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carga horária muito elevada, além de turmas numerosas, o que impede, pela questão do 

tempo, a realização de um trabalho eficaz de revisão, que proporcione, por 

consequência, a reescrita. Diante desse impasse, devem-se realizar tais atividades 

sempre que possível, e a cada realização buscar alcançar o máximo de suas 

potencialidades.  Nesse ponto, esbarra-se em mais um problema que faz com que quase 

sempre haja apenas correção superficial, sem posterior reescrita, de modo a considerar o 

processo por acabado: os professores nem sempre estão preparados para a tarefa 

(MENEGASSI, 2013).  

Nesta dissertação, compreende-se a complexidade que envolve o processo de 

ensino e aprendizagem de língua, nesse caso, da modalidade escrita. Além disso, 

assume-se a concepção de linguagem como forma de interação e, mais especificamente, 

a escrita como um trabalho, e a importância desse conhecimento na formação docente. 

Acredita-se que o contexto da graduação tem papel fundamental, em todos os aspectos, 

nas ações que serão desenvolvidas pela prática do futuro professor de Língua 

Portuguesa. Torna-se relevante saber como os acadêmicos compreendem o fenômeno da 

linguagem em sua forma escrita e, principalmente, como pretendem ensinar a língua 

materna aos futuros alunos para poder desenvolver estratégias de formação docente que 

possibilitem ao futuro educando o domínio das metodologias de revisão apontadas ao 

longo deste capítulo. Há uma necessidade constante de aprofundamento de pesquisas, 

desenvolvimento de mais e melhores métodos didáticos. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DE DADOS 

Procede-se, neste capítulo, à exposição e à análise dos dados gerados durante a 

pesquisa de campo, a fim de compreender o processo de formação dos conceitos e das 

práticas de revisão e reescrita por acadêmicos do curso de Letras.  

 

3.1 CONCEPÇÕES DE LINGUAGEM, ESCRITA, REVISÃO E REESCRITA PELAS 

PERSPECTIVAS TEÓRICA, PRÁTICA E METODOLÓGICA DAS PROFESSORAS 

EM FORMAÇÃO INICIAL 

 Nesta seção, são apresentados e discutidos os registros correspondentes às 

concepções de linguagem, escrita e revisão dos professores em formação inicial do 

curso de Letras, disciplina de Linguística Aplicada, anteriores ao processo de 

intervenção da pesquisa. Para esse fim, recorre-se ao levantamento inicial por meio das 

atividades de cunho teórico, ou seja, a compreensão das acadêmicas acerca da noção de 

concepção de linguagem e de escrita, dos conceitos de revisão e de reescrita e outros 

relacionados ao processo de escrita; e pelas atividades práticas de revisão realizadas em 

textos de alunos de ensino básico, disponibilizados pelo pesquisador; nestas últimas 

analisam-se as estratégias utilizadas pelas graduandas ao revisarem os textos naquele 

momento. Apontam-se, também, alguns princípios dialógicos na revisão de textos, com 

base nos exemplos apresentados.  

  

3.1.1 Conhecimento teórico das participantes da pesquisa acerca dos itens: concepção 

de linguagem, concepção de escrita e as etapas de revisão e reescrita, anterior à ação 

No levantamento inicial realizado pelo pesquisador no terceiro ano do curso de 

Letras, duas questões tocavam especificamente no domínio teórico das noções de 

concepção de linguagem, concepção de escrita e das etapas de revisão e de reescrita: 1) 

“o que é uma concepção de linguagem? e uma concepção de escrita? Na posição de 

graduando em Letras, qual é a concepção de linguagem que você assume?”; 2) “o que 

você entende por revisão e reescrita?”. O objetivo das perguntas era suscitar a reflexão 

e exposição teórica de cada acadêmica, para, depois, comparar com as atividades 
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práticas de forma a perceber a distância ou a proximidade entre as concepções pelo 

prisma teórico e pelo prisma prático-metodológico.  

As participantes ativas da pesquisa, em resposta à primeira questão, 

posicionaram-se de maneira semelhante. Embora a pergunta instigasse a conceituação 

da noção de “concepção” e, portanto, a existência de concepções distintas, todas as 

acadêmicas usaram definições de uma concepção em específico. Além disso, apenas 

uma participante respondeu ao trecho “na sua posição de graduando em Letras, qual é a 

concepção de linguagem que você assume?”. A seguir, têm-se, respectivamente, as 

respostas de AC1, AC3 e AC5:  

Figura 1: posição da acadêmica AC1 a respeito das concepções de linguagem e de 

escrita 

 
Fonte: levantamento inicial 

Figura 2: posição da acadêmica AC3 a respeito das concepções de linguagem e escrita 

 
Fonte: levantamento inicial 

Figura 3: posição da acadêmica AC5 a respeito das concepções de linguagem e escrita 
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Fonte: levantamento inicial 

 

 Nos três exemplos apresentados há menção à concepção dialógica da linguagem, 

advinda do Círculo de Bakhtin.  AC1 cita a linguagem como um “produto vivo”, fruto 

da “interação social”. Além disso, pontua a relação entre textos e discursos e, por fim, o 

que chama de “subjetividade”, que se aproxima da noção de “estilo”, componente que 

se une à “construção composicional” e “tema” para formar um enunciado (BAKHTIN, 

2016b [1978]). Isso demonstra uma reprodução teórica da acadêmica – devido, 

certamente, à participação no PIBID e à disciplina de “Texto e enunciação” – com 

relação ao dialogismo, já que argumenta sua resposta com o uso de termos e conceitos 

que são desenvolvidos nas obras do Círculo de Bakhtin, especialmente em Marxismo e 

filosofia da linguagem (VOLOCHINOV, 2017 [1929]) e Gêneros do discurso 

(BAKHTIN, 2016b [1978]).  

 AC3, por sua vez, é mais breve em sua resposta, no entanto, da mesma forma 

que AC1, pontua noções como “dialogismo”, “interação” e “língua viva”. Destaque-se, 

nesses primeiros exemplos, que as acadêmicas tratam dialogismo e concepção da 

linguagem como coisas sinônimas. Não apresentam uma explicação do que seja uma 

“concepção”, e de que o dialogismo é uma das concepções, ou então, de que a noção de 

diálogo é a base de uma concepção em específico, mas estabelecem a visão dialógica 

como “a” concepção existente para a compreensão e para o ensino de língua.  

 A acadêmica AC5, a exemplo de AC1 e AC3, também parte do dialogismo para 

explicar o que é uma concepção de linguagem. No entanto, constata-se a pretensão de 
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explicar “qual é” a posição do “pensamento do círculo de Bakhtin”, sem tratar, portanto 

o dialogismo e a concepção de linguagem como sinônimas. AC5 se aproxima das 

colegas ao mencionar a interação social e a relação entre interlocutores.  

 Constata-se, ainda, que o segundo trecho da pergunta, que indaga sobre o que é 

uma concepção de escrita, foi respondido por uma única acadêmica, AC5. Em sua 

explicação, nota-se o diálogo com os desdobramentos que Geraldi (1997 [1991]) faz da 

teoria do Círculo de Bakhtin, com destaque à importância da definição de interlocutores, 

do lugar de circulação, de um contexto para a produção do texto escrito. Por outro lado, 

AC5, apesar de aprofundar a questão, não responde à terceira parte da pergunta, “qual é 

a concepção de linguagem que você assume?”, o que leva a interpretar a consideração 

do dialogismo como a concepção unívoca. Essa terceira parte é respondida apenas por 

AC1, que afirma: “assumo a concepção de Bakhtin”. No entanto, deve-se considerar 

que a maneira como a questão foi elaborada pelo pesquisador – e não apenas a 

compreensão das alunas acerca do assunto – também tem influências no tipo de resposta 

dado, pois se tratam de três perguntas em um mesmo enunciado, assim, a tendência é 

estabelecer o foco em uma delas e relativizar o restante.  

 Destacadas as peculiaridades de cada uma das respostas, vê-se que há um ponto 

em comum a todas: a reprodução das noções que fazem base à teoria dialógica do 

Círculo de Bakhtin, principalmente pela repetição do termo “interação”. Esse fato pode 

ser explicado pela análise do quadro de disciplinas do curso de Letras (cf. Seção 1.3.2). 

A disciplina em que foi realizada a pesquisa se insere no terceiro ano da graduação. 

Antes disso, no segundo ano, as acadêmicas tiveram contato com Texto e enunciação, 

disciplina que compõe a grade e que trata de “Teorias da enunciação: Benveniste, 

Ducrot. Bakhtin e o dialogismo. Aspectos histórico sociais, ideológicos e dialógicos da 

linguagem. Prática de oralidade e produção/reescrita de textos”14 , o que demonstra 

conhecimentos previamente adquiridos em relação ao dialogismo do Círculo de Bakhtin 

e, de forma geral, à teoria da enunciação. Portanto, as professoras em formação 

vislumbraram o fenômeno da língua pelo viés da interação, como destacaram em suas 

respostas, o que denota que há um trabalho teórico no sentido de formar os professores 

com conhecimentos das concepções de linguagem, o que inclui a perspectiva dialógica. 

                                                             
14 Disponível no site da universidade em que foi realizada a pesquisa. Acesso em: 12 fev. 2019. 



91 
 

 No entanto, constata-se que esse conhecimento teórico não abrange as distinções 

entre a posição filosófica do Círculo (VOLOCHINOV, 2017 [1929]), os 

desdobramentos na Linguística Aplicada em concepções voltadas ao ensino e 

aprendizagem, e, por fim, a especificidade do trabalho pedagógico com a escrita. Ou 

seja, o conhecimento teórico representa uma ideia geral, sem, ainda, contato com 

particularidades e métodos. Por outro lado, ao observar a breve descrição dos pontos da 

disciplina de “Texto e enunciação”, percebe-se que há menção à “produção/reescrita de 

textos”, o que demonstra que na mesma disciplina houve um contato, de algum modo, 

com as etapas. Dessa forma, mesmo que sem o domínio metodológico da concepção de 

escrita como trabalho, intui-se, em um primeiro momento, a existência de uma 

apreensão prática da revisão e da reescrita no interior da própria disciplina. Assim, ao 

assumir o dialogismo teoricamente e trabalhar com seus desdobramentos práticos de 

revisão e de reescrita de textos nas disciplinas, as acadêmicas deveriam tender ao 

seguimento desse caminho. Veja-se o exemplo de AC1, que afirma com mais clareza 

assumir a concepção dialógica em sua formação docente, agora em resposta à pergunta 

“o que você entende por revisão e reescrita?”: 

Figura 4: posição teórica da acadêmica AC1 com relação às etapas de revisão e de 

reescrita 

 

Fonte: levantamento inicial 

A resposta da acadêmica demonstra que, nesse momento, não há domínio teórico 

acerca da especificidade dessas duas etapas e do que seria uma concepção dialógica, 

nesse caso, a escrita como trabalho. Revisão e reescrita, segundo Menegassi (2013), são 

processos complementares em que, no primeiro, analisa-se o produto, as escolhas, a 

aproximação dos objetivos da escrita, o aprofundamento temático, a adequação ao 

gênero, ao contexto, à interlocução, para, se necessário, criar um novo texto, reescrevê-

lo, de modo a suprir essas necessidades quantas vezes forem necessárias. Para a 

acadêmica a reescrita não se refere ao produto da escrita, mas à revisão de conteúdos 

para a produção do texto, ou seja, às fases de preparação e execução (MENEGASSI, 
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2013). A reescrita, nas considerações de AC1, parece englobar revisão e reescrita, já 

que trata de encontrar os “problemas”, no entanto, não esclarece se o texto deve ser 

refeito, além disso, sustenta que nessa etapa deve-se “corrigir os erros”, com destaque a 

três itens em específico: coesão, coerência e ortografia. Por outro lado, ao citar a noção 

de erro, a acadêmica o faz entre aspas, o que sugere uma relativização. Isso ocorre 

também no momento que diz que a reescrita deve melhorar o texto, entre aspas. 

Ainda com relação às colocações de AC1 e com base nas considerações de 

Volochinov (2017 [1929]) e Menegassi (2016), percebe-se que a acadêmica se aproxima 

mais do subjetivismo idealista, do objetivismo abstrato, e das concepções de escrita com 

foco na língua, como dom/inspiração, ou como consequência, pois todas elas, de certa 

forma, são mais atentas às questões de erro e não se preocupam com a característica 

processual da escrita, diferente de uma perspectiva dialógica que considere o 

posicionamento do autor, o atendimento às condições de produção e às suas etapas. 

Assim, a menção anterior a termos como “interação”, por exemplo, não se justifica na 

prática de revisão e reescrita vislumbrada no exemplo, portanto, o conhecimento 

adquirido na disciplina de “Texto e enunciação”, bem como em outras, não se mostra 

efetivo no momento de seus desdobramentos pela acadêmica. Em resposta a mesma 

questão, AC3 afirma: 

Figura 5: posição teórica da acadêmica AC3 com relação às etapas de revisão e 

de reescrita 

 

Fonte: levantamento inicial 

AC3 compreende a revisão de uma maneira distinta do que a apontada por AC1. 

Embora não sejam citados os termos revisão e reescrita, percebe-se que a definição dada 

se aproxima mais da etapa de revisão. A acadêmica aponta a atitude de “ler o texto” e, 

com isso, pensar em maneiras para “melhorá-lo”. Nessa perspectiva, a revisão para a 

docente em formação se aproxima das definições apresentadas por Menegassi (2013), 

pois congrega duas características fundamentais: a) ler o texto; b) depois da leitura, 



93 
 

tentar melhorá-lo. Assim, depreende-se que a leitura inclui a percepção da estrutura 

textual, temática etc., para, então, fazer um movimento em direção a melhorias. Para 

isso, a acadêmica destaca, logo em seguida, a necessidade de apontar “erros” e sugerir 

“termos” que colaborem para que o texto seja mais “organizado” e, consequentemente, 

compreensível. Da mesma forma que AC1, a acadêmica AC3 também menciona a 

palavra erro entre aspas, o que pode indicar que ela não corrobora com o significado 

geralmente atribuído a esse termo no contexto pedagógico, mas não teve outro conceito 

que pudesse explicar aquilo que pretendia expor. 

Assim, mesmo que haja menção ao apontamento de “erros”, o que remete a uma 

doutrina do certo ou errado (PERFEITO, 2005) como nas concepções que se formam do 

subjetivismo idealista ou do objetivismo abstrato, não se afirma que a atitude de 

melhoria seja apenas sanar esses erros. Pelo contrário, essa atitude inclui um processo 

de reorganização textual, de readequação dos elementos utilizados na escrita e de 

melhoria, o que implica à atividade uma atitude processual, de contínua criação, como 

defende Volochinov (2017 [1929]), com afastamento da visão da escrita como um 

produto pronto e acabado (MENEGASSI, 2016). No entanto, não se pode defender que 

AC3 assuma teoricamente uma posição dialógica, alinhada à concepção de escrita como 

trabalho, uma vez que não há clareza, ainda, quanto aos termos, além de incluir 

perspectivas de outras concepções, o que demonstra um entrecruzamento entre a teoria 

dialógica e a tradição escolar.  

Um ponto a se destacar é que tanto AC1 quanto AC3 participaram do PIBID (cf. 

Seção 1.3.4.2). Por esse fato, é provável que tivessem contato com as teorias que 

envolvem o ensino e a aprendizagem da escrita, bem como alguma introdução acerca 

das concepções que regem o ensino de língua. No entanto, apesar desse fato e, também, 

de as acadêmicas terem a mesma idade, portanto, experiências parecidas com a prática 

docente e discente, há uma notável diferença entre as afirmações de cada uma no que 

diz respeito às etapas de revisão e de reescrita. AC1 desconsidera a revisão como olhar 

sobre um produto em construção e se afasta das noções dialógicas, já AC3 aponta para a 

continuidade do processo, mas não menciona a reescrita do texto enquanto novo 

produto. AC5, por sua vez, afirma:  

Figura 6: posição teórica da acadêmica AC5 com relação às etapas de revisão e de 

reescrita 
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Fonte: levantamento inicial 

 Essa resposta foi a única a considerar a revisão e a reescrita como duas etapas de 

um mesmo fim: a escrita. A acadêmica define que a revisão é o momento em que o 

aluno deve ler para confirmar ou para fazer possíveis alterações no que escreveu que, 

segundo ela, pode ser ao término de uma sentença ou de um texto. Nesse momento, 

AC5 coloca o aluno como sujeito da revisão, e não menciona o professor. A resposta 

aponta, ainda, para dois conceitos: sentença e texto. O primeiro, de acordo com a 

definição gramatical de Cunha e Cintra (2013), equivale à noção de frase, a unidade 

mínima de comunicação. Ainda segundo o autor, essa unidade mínima é composta por 

orações, assim, a transformação de orações em algumas frases organizadas constrói o 

texto. No entanto, não se pode confundir essa perspectiva de texto com a que é apontada 

por Bakhtin (2016a [1976]), em que é tomado por duas frentes: aquilo que é repetível e 

aquilo que remete à história, portanto, visto como um todo. Ressalte-se que a utilização 

desses termos pela acadêmica pode ser analisada do ponto de vista da formação, já que 

AC5 (cf. Seção 1.3.4) possui uma curso superior de Pedagogia e atua tanto na rede 

pública de ensino quanto na rede particular, o que aponta para dois caminhos: a) a 

formação teórica de sua graduação abordou a produção de textos baseada nos conceitos 

gramaticais; b) há algum tipo de influência das práticas das escolas em que trabalha – 

mas isso são apenas hipóteses que podem ser levantadas com a análise da resposta.   

 Adiante, ao definir o conceito de reescrita, AC5 inclui a figura do professor, o 

que não havia ocorrido anteriormente, na revisão. Ela afirma que, na reescrita, a escrita 

é melhorada, e isso ocorre pelas sugestões dadas pelo docente. Essas afirmações 

demonstram que, para a acadêmica, reescrever implica melhorar o texto, e essa melhoria 

se dá por dois movimentos: 1) encontrar o erro; 2) saná-lo. Isso se aproxima do que 

Volochinov (2017 [1929]) chama de objetivismo abstrato, e na Linguística Aplicada se 

desdobra como a concepção de linguagem como instrumento de comunicação, uma vez 

que os conceitos apresentados e as práticas sugeridas se sustentam em uma visão 
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sistêmica da língua, uma das características apontadas por Bakhtin (2016b [1978]), 

Volochinov (2017 [1929]), Perfeito (2005), dentre outros. Por outro lado, AC5 

demonstra mais clareza metodológica do processo, o que Geraldi (2016) considera 

essencial, seja qual for a concepção assumida. 

 Verificou-se, portanto, que as acadêmicas constituem já um conhecimento 

elementar acerca dos conceitos. No entanto, esse conhecimento não atinge, ainda, um 

nível reflexivo. Isso aponta que o trabalho teórico nas disciplinas até então cursadas se 

mostra insuficiente no que diz respeito a uma abordagem mais profunda do fenômeno 

da linguagem e, consequentemente, dos desdobramentos de seu estudo na especificidade 

do processo de ensino e aprendizagem. Além disso, infere-se que o trabalho sobre as 

perspectivas linguísticas que forneceram às acadêmicas o conhecimento de alguns 

termos referentes à concepção dialógica se deu sem nenhum amparo prático, mesmo 

que na forma de exemplo, já que as professoras em formação não conseguiram 

organizar de forma lógica termos como escrita, revisão e reescrita.  

 Ressalte-se que essas ponderações não figuram como uma crítica ou como um 

diagnóstico dos conhecimentos das alunas, até porque as questões que envolvem 

concepções de linguagem e escrita e, mais especificamente, os conceitos de revisão e de 

reescrita compõem a ementa da disciplina de Linguística Aplicada, o que não implica às 

disciplinas anteriores um trabalho tão concentrado nessa temática. Por outro lado, todas 

as respostas dadas pelas acadêmicas demonstram algum tipo de conhecimento e de 

relação com o que foi indagado, e importa ao presente trabalho conhecer as posições 

que já são assumidas pelas professoras em formação, seja pelas disciplinas 

anteriormente trabalhadas ou pelas práticas profissionais. 

 

3.1.2 O trabalho prático de revisão e reescrita pelas acadêmicas do curso de Letras 

 Parte-se do princípio que a constituição do indivíduo-professor em seu processo 

de formação ocorre pelas aproximações e contradições entre três momentos: a) a 

experiência exterior à universidade – seja ela anterior ou concomitante; b) a vivência 

acadêmica; e c) a perspectiva de atuação. Esses três elementos envolvem a questão do 

embate entre teoria e prática, esta segunda dividida em outras duas frentes: 1) prática no 
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sentido de vivência profissional da formação docente acerca de determinados conceitos; 

2) prática experiencial, independente do contexto de formação.  

 O item (a) dialoga com as considerações de Geraldi (1997 [1991]). O autor 

afirma, em referência aos contextos de ensino e aprendizagem, que todo aluno carrega 

uma história, foi formado por discursos e práticas e tem palavra própria. Com o 

professor em formação não é diferente: ele esteve, um dia, nos bancos escolares de 

Ensino Médio e Ensino Fundamental, conviveu com outros professores, realizou 

atividades de produção escrita por diversos métodos; tem sua vida, seu trabalho, suas 

convicções, e isso é parte de sua constituição. O item (b) remete ao contexto acadêmico, 

às teorias que passa a estudar, à estrutura do currículo da instituição, à visão de língua 

que começa a adquirir ao longo dos anos com as reflexões e, ainda, às atividades que 

realiza durante os anos de sua graduação. Por fim, esse professor em formação, 

certamente, tende a objetivar o docente que pretende ser (c), e isso inclui os itens (a) e 

(b).  

 O desdobramento nos itens (1) e (2) sugere, ainda, que as noções e as práticas de 

um professor em formação dependem de suas experiências nas universidades, em todos 

os níveis e disciplinas, pois como se trata de um curso de licenciatura, o foco é a 

atuação nos contextos de ensino e aprendizagem, o que promove quase sempre alguma 

reflexão a respeito. Assim, os conceitos e as práticas – e podem-se pensar, aqui, as 

etapas de revisão e reescrita – são, direta ou indiretamente, mobilizados durante todo 

curso. Em segundo lugar, tem-se a experiência que é externa à universidade, ou seja, 

como os alunos vivenciaram os processos de produção escrita na sua formação básica; 

no caso de quem já leciona, como aborda as produções escritas de seus alunos. Essas 

questões são de importância para que o choque entre teoria e prática (MOITA-LOPES, 

2013), na formação inicial, não seja simplificado ao extremo. 

 À vista disso, compreendem-se as posições teórica e prática iniciais dos 

professores em formação para além da atitude pragmática, tratando-as como resultantes 

dos processos ideológico-discursivos (VOLOCHINOV, 2017 [1929]) pelos quais foram 

formados, já que essas atitudes são “tomadas de posição” (ACOSTA-PEREIRA; 

RODRIGUES, 2014). Isso ajuda a compreender, por exemplo, porque nem sempre a 

posição assumida na teoria é corroborada pela prática, pois os “valores contraditórios” 

que se imprimem na constituição do indivíduo, sua história, sua posição social 
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implicam, possivelmente, caminhos divergentes. Por isso, nesta subseção, ao olhar para 

a maneira como os acadêmicos abordam a etapa de revisão de seus hipotéticos alunos, 

faz-se não apenas pelo prisma do domínio metodológico de uma determinada 

concepção, nesse caso, a escrita como trabalho, mas pela característica dialógica. Veja-

se o primeiro exemplo de uma correção elaborada pela acadêmica AC1 em um texto do 

gênero Resposta:  

Figura 7: Revisão efetuada pela acadêmica AC1 

 

Fonte: levantamento inicial 

 A figura 7 apresenta uma atividade realizada por alunos do Ensino Médio, com 

base no conto A terceira margem do rio, de Guimarães Rosa, disponibilizada pelo 

pesquisador às acadêmicas, às quais foi solicitada a realização de uma revisão. Trata-se 

de uma resposta à pergunta “o que é a terceira margem do rio?”. Ressalte-se que o 

processo que levou à produção desse texto foi contextualizado; solicitou-se às 

professoras em formação, inclusive, a leitura do conto, também brevemente discutido 

em sala de aula, para que assim houvesse subsídios suficientes para a etapa de revisão 

textual.  

 Conforme discutido na seção 2.3 deste trabalho, o professor pode abordar o texto 

discente por meio de indicações, resoluções, classificações e bilhetes interativos 

(BELOTI, 2015; MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016; RUIZ, 1997; SERAFINI, 

1995). Argumentou-se que essas estratégias cabem a todos os tipos de concepções, no 

entanto, para adquirir um caráter dialógico presente na escrita como um trabalho e ser 

caracterizada como uma revisão pelo prisma dialógico é necessário observar o todo da 

produção e, conscientemente, aplicar as estratégias mais condizentes. Portanto, revisar é 

mais do que apenas corrigir. Analisam-se, nesse momento, as metodologias aplicadas 
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pelas professoras em formação, com algumas considerações acerca da produtividade 

delas, a se considerar que o texto seria, posteriormente, reescrito, na situação hipotética 

da relação pedagógica. 

 Diante disso, constata-se que todas as intervenções realizadas por AC1 são do 

domínio da correção, mais especificamente, da correção resolutiva, que “[...] consiste 

em corrigir os erros, reescrevendo as palavras, frases e períodos inteiros” (SERAFINI, 

1995, p. 113). A graduanda faz quatorze intervenções desse tipo no texto 

disponibilizado. Três delas se referem à pontuação; na primeira, segunda e terceira 

linhas adiciona vírgulas depois de “a morte”, “canoa” e “sucego”; na quarta linha 

introduz um ponto final. Em outros casos, AC1 risca uma palavra e a troca por outra ou 

escreve da forma gramaticalmente correta: troca “ele” por “homem”, e “pois” por “e”, 

na primeira linha; na segunda, troca “moda” por “causa” e “quensabe” por “quem sabe”; 

por fim, substitui “querer” por “ter” e “sussego” por “sossego”; considere-se, ainda, a 

inserção de um acento agudo na palavra “possuía”. Outra forma de ação foi apenas 

riscar a palavra para excluí-la, sem acrescentar outra, isso ocorre com “pois” na segunda 

linha, “ele” e “de” na terceira.  

 Nesse exemplo, analisado pelo prisma metodológico, mesmo que se alterem os 

modos de fazer, há apenas a forma de correção resolutiva, pois em todos os casos a 

professora em formação “resolve o problema” para o aluno, seja pela substituição de 

uma palavra, pela sua exclusão ou pela inserção de vírgulas ou pontos. Essa correção, 

portanto, não considera os aspectos dialógicos, nem a escrita como um processo, 

conforme seria na escrita como um trabalho, mas prioriza a diferenciação entre o que é 

“errado” e o que é “certo”. Intervenção semelhante realiza AC3:  

Figura 8: Revisão efetuada pela acadêmica AC3 

 

Fonte: levantamento inicial 
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 Nesse exemplo, pode-se considerar, novamente, o uso quase exclusivo da 

“correção resolutiva”, em atuação sobre aspectos similares aos privilegiados por AC1. 

O que chama a atenção é que a acadêmica resolve as questões no interior do texto e, 

posteriormente, reescreve o texto por conta própria, assim, estabelece como correta a 

forma: “A morte. O pai isolou-se na canoa por conta de uma doença ou para ter sossego, 

mas ele acabou morrendo, simbolizando a terceira margem do rio”. Diz-se que 

“estabelece” porque a entonação (BAKHTIN, 2016a [1976]; BAKHTIN, 2016b [1978]; 

VOLOCHINOV 2013c [1926]) com que a professora em formação corrige supõe certa 

imposição, já que o trecho “se isola da sociedade por algum sentimento ou ideia que ele 

possuía” é excluído sem uma justificativa dada, e um trecho interpretativo que não havia 

na palavra (GERALDI, 1997; MENEGASSI, 2009; STTELA, 2005; VOLOCHINOV, 

2017 [1929]) do aluno é acrescentado: “ele acabou morrendo”. 

 Outra peculiaridade da correção feita por AC3 é a inclusão de duas setas acima 

do texto com as seguintes indicativas (SERAFINI, 1995): a) “atentar com as 

repetições”; b) “organizar as ideias”. Considera-se essa parte como uma correção 

indicativa porque a acadêmica “aponta” aquilo que ela já fez, portanto, implicitamente 

esse enunciado-concreto (BAKHTIN, 2016b [1978]; VOLOCHINOV, 2017 [1929]) do 

professor diz, extraverbalmente (VOLOCHINOV, 2013c [1926]): “seu texto repetia 

muitas palavras e estava desorganizado. Deve-se fazer da maneira como escrevi 

abaixo”. Em outros termos, a situação concreta de ensino e aprendizagem, da maneira 

como está colocada no exemplo, define um enunciado com entonações específicas desse 

ambiente, em que o aluno, ao assumir sua posição alheia à interlocução de coautoria 

(GERALDI, 2016), lê esse enunciado pela entonação do professor avaliador e detentor 

do conhecimento, da palavra. Por essa análise, não se pode incluir a intervenção de 

AC3 na categoria de revisão da concepção de escrita como trabalho. Por fim, tem-se o 

exemplo de AC5: 

Figura 9: Revisão efetuada pela acadêmica AC5 
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Fonte: levantamento inicial 

 Nota-se que AC5 foi a que menos realizou intervenções no texto 

disponibilizado. Além disso, segue duas metodologias: a correção resolutiva e a 

correção indicativa. Por exemplo, no início do texto a acadêmica sublinha o trecho “pois 

ele passa” e indica, com uma seta, a forma como deve ser reescrito: “é a passagem”. 

Assim, está-se fazendo uma correção resolutiva, pois mostra exatamente como “deve” 

ser. Diferente é em outros casos como, na segunda linha, “quensabe” ou, na terceira, 

“sucego”. Nesses, apenas há uma linha que sublinha as palavras, portanto, trata-se de 

uma “correção indicativa”, em que são marcadas “[...] as palavras, frases e períodos 

inteiros que apresentem erros ou são pouco claros [...]” (SERAFINI, 1995, p. 113).  

 Dessa forma, nas abordagens das professoras em formação sobre os textos de 

seus hipotéticos alunos, pelo viés das teorias que abordam os processos de 

correção/revisão metodologicamente (MENEGASSI, 2013; MENEGASSI, 2016; 

MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016; PERFEITO, 2005; RUIZ, 1997; SERAFINI, 

1995), foram constatados apenas dois usos: correção indicativa e correção resolutiva. 

Dessas metodologias, a que prevaleceu foi a correção resolutiva, utilizada pelas três 

acadêmicas. Por outro lado, apenas AC5 fez uso da metodologia da correção indicativa, 

porém, aparentemente, sem um critério muito claro, pois, se em um primeiro momento 

parece que o uso era próprio às palavras com incorreções gramaticais, como, 

“quensabe” e “sucego”, essa regra não se aplicaria a “de” e “ele”, respectivamente, na 

terceira e na quarta linhas.  

 A revisão, conforme Seção 2.3, deve orientar para a finalidade da escrita, para o 

interlocutor e para o gênero (MENEGASSI, 2013). Portanto, o professor precisa ler o 

produto inicial de modo a perceber a sua adequação a esses três pontos. Assim, mesmo 

sem conceituar aqui o gênero, é perceptivo que nenhuma das acadêmicas apontou algo 

relacionado a ele. Basta atentar ao início da resposta dada pelo aluno: “a morte”. Como 

se trata do gênero resposta, o ideal seria que o texto, para se adequar à “estrutura 

composicional” (BAKHTIN, 2016b [1978]), repetisse os “dados da pergunta” 

(ANGELO; MENEGASSI, 2016), como, por exemplo, “a terceira margem do rio é a 

morte” ou “a terceira margem do rio simboliza a morte”. Além disso, uma resposta 

pressupõe argumentos, diálogos claros com o produto que gera a interlocução, mas 

nenhum desses pontos foi trabalhado. 
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 Com relação à finalidade, nesse caso, pode-se dizer que se buscava dialogar 

acerca do conto de Guimarães Rosa, trocar informações, compartilhar experiências de 

leitura e, como se trata de um processo em que o aluno deve, também, adquirir 

protagonismo, tomar os ensinamentos dessas discussões para contribuir ao 

aprofundamento da ciência e do estudo literário. Ao analisar esse ponto, percebe-se que 

ele conduz ao domínio de um conceito do Círculo de Bakhtin: a palavra. Nessa 

perspectiva, uma atividade de perguntas e respostas com base em um conto, tem por 

objetivo ouvir a palavra do aluno a respeito daquela temática, ou seja, relacionar sua 

história, sua cultura, seu modo de pensar com tudo aquilo que foi trabalhado nas aulas 

acerca da obra, bem como com o que há na tradição a respeito do mesmo objeto e que, 

porventura, foi apropriado pelo indivíduo, o que não ocorre, novamente, em nenhum 

dos casos. Assim, permanece, como afirma Menegassi (2013), uma noção fragmentária, 

que desconsidera o todo do texto, sua estrutura, o que ele tem a dizer.  

 Por fim, o interlocutor, em uma atividade como a do exemplo, parece ser, 

inevitavelmente, apenas o professor. Ocorre que, com os processos de revisão, a relação 

de interlocução entre docentes e discentes muda, e passa a ser, de acordo com Geraldi 

(2016) a de autor e coautor. No entanto, o texto da resposta apresentada demonstra que 

essa relação ainda não estava estabelecida, o que leva a intuir que esse exemplo advém 

de uma turma ainda não acostumada com as atividades de revisão e reescrita, e que 

ainda enxerga o professor apenas como um avaliador. Diante disso, a atitude das 

docentes em formação faz com que os papéis permaneçam na maneira tradicional, já 

que suas intervenções realizam apenas o trabalho de correção, o que implica papéis 

hierarquicamente demarcados. Isso também se deve, na pesquisa, ao pouco tempo de 

internalização que as acadêmicas tiveram.  

 A análise dessas respostas demonstra que as acadêmicas assumem concepções 

práticas mais voltadas ao tradicionalismo, em que se fazem apenas correções, sem a 

busca de uma dimensão dialógica. No entanto, considera-se nesta dissertação que, por 

vezes, torna-se difícil a separação entre um processo dialógico ou tradicional. Em outras 

palavras, nem sempre há clareza suficiente acerca das especificidades de uma 

intervenção que considere o dialogismo como um princípio. Essa dificuldade é evidente 

até mesmo na descrição de uma correção/revisão, como nesta seção. Com base nesse 

problema, faz-se a seguir as análises com base em uma ampliação dos subsídios 

conceituais que embasam a concepção de linguagem como interação, com o objetivo de 
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apontar mais chaves ao processo analítico, de forma a melhor aproximar o conjunto 

teoria-metodologia na consideração da prática.  

 

3.1.2.1 Análise das revisões das acadêmicas por princípios dialógicos de revisão: teoria 

como base à metodologia 

 Nesta seção ampliam-se as discussões de 3.1.2, especialmente aquelas esboçadas 

ao pontuar o gênero, a finalidade e o interlocutor (MENEGASSI, 2013). Anteriormente, 

descreveram-se os exemplos de acordo, principalmente, com as metodologias de 

revisão/correção admitidas pelos estudos em Linguística Aplicada. Essas metodologias, 

embora assentadas em bases teóricas, quando descritas nas análises, ofuscam o aparato 

conceitual que fornece as orientações para que se revise um texto pela perspectiva 

dialógica, o que torna a análise instrumental. Portanto, optou-se por analisar mais 

registros de correções/revisões realizadas pelas acadêmicas nos textos do levantamento 

inicial, mas agora com um aprofundamento conceitual que visa, também, romper com a 

ambiguidade de se considerar a correção/revisão como apenas um conjunto 

metodológico.  

 Para tanto, essa análise considera o que se denominou de “princípios dialógicos 

presentes na revisão” (Quadro 2), divididos em atitudes assumidas pelo professor “na 

leitura do texto do aluno” e “na construção da revisão após a leitura do texto do aluno”, 

resumidos a partir da análise da concepção dialógica do Círculo de Bakhtin (cf. Seção 

2.1) e de questões postas por teóricos da Linguística Aplicada (cf. Seções 2.2 e 2.3). A 

seguir analisam-se alguns registros de acordo com essa perspectiva:  

Figura 10: Revisão efetuada pela acadêmica AC1 
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Fonte: levantamento inicial 

 O texto do exemplo foi disponibilizado pelo pesquisador, de seu acervo pessoal. 

Trata-se de uma fábula produzida por alunos de Sala de Apoio. Como nos exemplos 

apresentados anteriormente, solicitou-se que as docentes em formação realizassem a 

revisão. Para tanto, todo o processo que levou à produção da fábula foi explicado, 

inclusive com a apresentação dos textos trabalhados e da proposta. Além disso, deixou-

se claro que se tratava de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, em situação de Sala 

de Apoio. 

 Neste ponto da análise, pauta-se no item “na leitura do texto do aluno”15 (cf. 

Quadro 2). Considere-se, nesse primeiro momento, o olhar ao texto escrito pelo aluno 

de ensino básico, em Sala de Apoio, já que as considerações valem para a análise das 

intervenções realizadas pelas três acadêmicas. O primeiro aspecto a ser observado, de 

acordo com as proposições do Quadro 2, é a palavra, a vontade discursiva (BAKHTIN, 

2016b [1978]; STELLA, 2005), é o desejo de dizer algo ao interlocutor. Como se trata 

do gênero fábula, essa vontade de dizer é explicitada, geralmente, por meio de uma 

moral da história, depois da construção narrativa, de suas ações, das personagens etc. 

No exemplo, há um enredo que gira em torno da ideia de ajudar o próximo. Um pastor 

vai pescar, leva seu lanche, ajuda uma família humilde – supunha-se que com os 

alimentos de seu lanche – já no caminho de ida. Também encontra um senhor que o 

                                                             
15  Por esse motivo as discussões partem da fábula em si, sem tratar, em um primeiro momento, da 
correção efetuada pela acadêmica. Isso ocorre porque, dos princípios levados em conta “na leitura do 
texto do aluno” decorrem os princípios admitidos “na construção da revisão após a leitura do texto”. Por 
isso, faz-se uma descrição ampla dos pontos evidenciados pela fábula para tornar possível uma análise 
mais aprofundada das intervenções realizadas pelas acadêmicas. Além disso, essas descrições ocorrem 
uma única vez, já que todas as professoras em formação efetuaram correções sobre um mesmo texto.  
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acompanha na atividade, e o resultado da pescaria é convertido em ajuda tanto àquela 

família mencionada antes quanto ao indivíduo que o acompanhou.  

 Esse texto contém todos os elementos que definem uma fábula: apresenta 

personagens, consiste em uma história com começo, meio e fim, e transmite um tipo de 

ensinamento: a importância de ajudar ao próximo. Além disso, uma personagem em 

especial chama a atenção: o pastor. Não é um pescador qualquer, é uma pessoa 

relacionada, pela religiosidade, à bondade. Também, é específico, um pastor, não um 

padre, por exemplo. Essas questões, dentre outras várias, definem a posição que o aluno 

que escreveu o texto assume, em outros termos, há palavras-próprias (VOLOCHINOV, 

2017 [1929]) nessa composição, carregadas de posicionamentos ideológicos, há 

discurso (STELLA, 2005). Portanto, independente da quantidade de problemas que 

possam ser visualizados pelo professor na primeira leitura, é mais coerente com o 

dialogismo levar em conta a qualidade discursiva do texto e buscar maneiras de 

aprofundá-la. Esse aprofundamento parte das próprias demandas da produção, ou seja, 

daquilo que pode ser complementado, que gera a curiosidade do leitor, portanto, da 

palavra. 

 Por exemplo, sabe-se que a fábula trata de uma pescaria realizada por um pastor, 

no entanto, ela inclui outras situações e outros personagens que despertam a curiosidade 

do leitor. É o caso da família apontada como “humilde”, porém, sem descrições que 

sustentassem o porquê dessa caracterização; do encontro e da carona dada ao senhor, 

sem destacar se havia amizade entre o pastor e ele. Também, não há explicações no 

sentido de dizer que pescar é uma atividade de lazer do pastor ou se ele fazia aquilo para 

ajudar as pessoas humildes, já que no texto é enfatizada a ação de ajudar o próximo, 

dentre outros elementos. Contata-se, ainda, pelo desenrolar das situações, mesmo sem 

grande sistematização, uma moral para a história: a importância de ajudar a quem 

precisa. Nisso reside a axiologia do aluno que escreveu, sua percepção sobre as coisas, 

sua palavra que merece a atenção. 

  Só depois de ouvir a palavra é que se pode buscar outros aspectos de ordem 

mais formal, caso contrário, abandona-se o exercício dialógico. Assim, tem-se como 

segundo elemento – de acordo com os princípios dialógicos “na leitura do texto do 

aluno” (cf. Quadro 2) – a percepção do gênero e da finalidade (MENEGASSI, 2013). 

Trata-se de uma fábula. Se apontar para as características básicas da fábula 
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tradicionalmente conhecidas, ver-se-á que a ausência de personagens animais com 

características humanas é a única que não aparece no texto do exemplo. No mais, tem-se 

uma história narrada, tipificação de personagens, apresentação de virtudes, uma lição 

moral. Além disso, a presença de personagens animais com características humanas 

parece ser uma tendência, porém, não uma regra, já que o gênero é relativamente estável 

(BAKHTIN, 2016b).  

 Dessa forma, a própria observação da palavra demonstra características do 

gênero, principalmente, a construção de uma moral da história a partir do todo da 

narrativa. Cumpre, como destacado no Quadro 2, refletir “acerca de intervenções que 

aproveitem a palavra do aluno, mas que a direcionem melhor aos objetivos”, ou seja, as 

personagens, a narração e a moral da história estão colocadas, direta ou indiretamente, 

portanto, se a revisão observa o gênero – suas características, o faz de acordo com o que 

já está esboçado, o que, neste caso, não demanda mudanças tão grandes, mas melhores 

direcionamentos. Aliada a esses aspectos está a finalidade do texto: se considerar que a 

fábula busca “transmitir um ensinamento”, constata-se que esse objetivo foi cumprido e 

é passível, de acordo com os apontamentos anteriores, de ainda mais delineamento, a 

depender da qualidade da revisão.  

 Embora não se possa afirmar com clareza, na fábula também é possível perceber 

alguns tipos de auditório social aos quais o aluno é responsivo (BAKHTIN, 2016b 

[1978]; VOLOCHINOV, 2017 [1929]). Pelas características do texto, constata-se a 

pretensão de cumprir a atividade, o que faz com que a narrativa pareça, em alguns 

momentos, uma sobreposição de elementos que alcançariam esse objetivo. Porém, ao 

fazer essa construção, o aluno deixa ver, pela sua palavra, o direcionamento, a resposta 

a instituições religiosas, por exemplo – pela menção à bondade personificada na figura 

do pastor, e à própria sociedade, quando afirma, implicitamente, a necessidade de ajudar 

ao próximo. Assim, cumpre, de acordo com os princípios dialógicos de revisão (cf. 

Quadro 2), potencializar a responsividade social esboçada pelo indivíduo.  

 Além dessas questões apresentadas, há, então, algumas falhas formais. A fábula 

escrita apresenta divisões de acontecimentos que podem ser constatadas pela leitura, no 

entanto, não há divisão por parágrafos. Também, veem-se falas de personagens que 

estão incorporadas ao texto, sem demarcação por travessão. Em alguns casos, os 

períodos não são iniciados com letra maiúscula. Por fim, constatam-se algumas 
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ausências de vírgulas e pontos, poucos trechos incoerentes e algumas falhas de ordem 

ortográfica. Se considerada a totalidade desses desvios formais, o texto passa a parecer 

completamente inelegível, sem expressividade, sem algo a dizer, sem conteúdo, mas 

isso, no entanto, já foi contrariado nos parágrafos anteriores por uma leitura que 

privilegiou a palavra, o gênero e a finalidade, a responsividade, portanto, a composição 

como um todo. No entanto, em análise à intervenção realizada pela acadêmica AC1, 

constata-se que o olhar se deu exclusivamente sobre o “erro”, ou seja, sem considerar os 

princípios dialógicos na leitura do texto, o que mantém uma coerência com o que se 

demonstrou nas análises até aqui.  

 Está-se, assim, já no âmbito das atitudes do professor “na construção da revisão 

após a leitura do texto” – com ênfase na correção de AC1. O primeiro aspecto relevante, 

(cf. Quadro 2), é a entonação valorativa (VOLOCHINOV, 2013c [1926]). O texto 

corrigido foi escrito por um aluno de sexto ano, em Sala de Apoio, que hipoteticamente 

receberá de volta esse produto inicial. Nessa perspectiva, ao ter em mãos o texto, será 

impactado, inicialmente, por um aspecto visual: o colorido da correção. Isso estabelece 

um diálogo imediato com o contexto extraverbal, que reproduz as situações escolares 

em que, historicamente, usam-se as marcações em vermelho para marcar o erro 

(RUTCHICK; SLEPIAN; FERRIS, 2010), portanto, em uma doutrina do certo e do 

errado (PERFEITO, 2005). Com isso, o enunciado gerado na consciência do aluno se 

assemelha a “os professores usam marcações em vermelho quando há erro” e, se há em 

todo texto, o erro é que predomina. Essa compreensão pode ser transmitida mesmo que 

o estudante sequer leia as intervenções realizadas. A entonação valorativa de erro ganha 

força, ainda, na percepção de que predominam as correções resolutivas (SERAFINI, 

1995) – em que o “errado” é substituído pelo “correto”, e indicativas – com relação aos 

parágrafos, no entanto, sem muita clareza. 

 Ainda, a revisão de um texto, conforme os princípios dialógicos, evita sinalizar 

muitas inadequações de uma só vez (SERAFINI, 1995). Isso está ligado ao cuidado com 

a poluição visual gerada pelas intervenções (MENEGASSI, 2013), o que não é atentado 

pela professora em formação. Assim, como o texto se apresenta muito marcado com 

correções, a primeira sensação é a de que o erro predomina, justamente porque apenas 

os erros é que foram considerados. Ao aderir apenas aos aspectos mais superficiais, a 

acadêmica não valoriza a palavra, o gênero, a finalidade, a responsividade, mas o 

sistema linguístico como uma abstração (VOLOCHINOV, 2017 [1929]), ou seja, não 
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houve pré-disposição em aceitar o texto discente (SERAFINI, 1995), mas um 

movimento de “caçar o erro”, o que comporta uma entonação valorativa negativa em 

relação à fábula e, consequentemente, ao próprio aluno, que tende a se colocar como 

responsável pela situação e assumir a posição de terceiro participante ou objeto da 

interlocução (VOLOCHINOV, 2013c [1926]).  

 Os princípios dialógicos presentes na revisão apontam, também, para a 

necessidade de adequação ao interlocutor (SERAFINI, 1995), o que não é observado 

pela acadêmica. Destaque-se na primeira linha, por exemplo, a crase inserida na vogal 

“a” que antecede “uma pescaria”. Muito provavelmente o aluno, se reescrever o texto, 

vai atender à resolução, copiar a maneira indicada, no entanto, não terá ideia, por seu 

estágio de formação, do que se trata aquilo, ou do porquê de seu uso. Esse problema se 

junta à necessidade de clareza, outro princípio de revisão (cf. Quadro 2) descumprido no 

exemplo. No texto corrigido há três indicações para o uso de parágrafos, com um traço 

que mostra o local que deve ser separado. Embora pareça uma questão simples, não o é 

para alunos de sexto ano, em Sala de Apoio, o que demanda o máximo de clareza e 

explicabilidade.  

 Esses fatores destacados fazem com que não haja uma revisão clara (SERAFINI, 

1995) e compreensiva para que o aluno possa, posteriormente, refletir acerca dele e de 

seu próprio texto para promover alterações e avanços – o que descumpre outro princípio 

dialógico de revisão. Aliado a isso, é uma necessidade basilar que a revisão oriente à 

reescrita (BELOTI, 2016). As exposições anteriores mostram que o enunciado concreto 

repassado ao aluno por meio das intervenções no texto é “escreva novamente da 

maneira como eu (o professor) fiz”, o que não se configura como uma orientação, mas 

como uma ordem de cópia, que descaracteriza o aspecto processual de revisão para 

reescrita e, com isso, não gera um texto mais bem estruturado do que o primeiro. A 

seguir, o exemplo de AC3: 

Figura 11: Revisão efetuada pela acadêmica AC3 
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Fonte: levantamento inicial 

 Algumas características da intervenção de correção de AC1 se repetem em AC3. 

A primeira delas é em relação ao impacto entonativo gerado pela cor da caneta usada 

(RUTCHICK; SLEPIAN; FERRIS, 2010), a distribuição das intervenções e a 

quantidade delas. Além disso, a metodologia privilegiada é da correção resolutiva 

(SERAFINI, 1995), com atenção, principalmente, à pontuação e à ortografia. Nesse 

sentido, também não há esforço em compreender e aceitar a palavra do aluno. Diferente 

de AC1, a acadêmica AC3 faz uso de dois apontamentos “inicia sempre com letra 

maiúscula”, “substitua pastor por o homem, etc”, e um questionamento, na quarta linha, 

depois de “aquele senhor”: “qual?”. Nesses casos, ocorre uma maior interação entre 

professor e aluno do que com a correção resolutiva. No entanto, de acordo com todas as 

discussões depreendidas até aqui, não se pode, ainda, considerar uma revisão que segue 

princípios dialógicos, pautada na metodologia da revisão textual-interativa, por meio de 

comentários e questionamentos (MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016). O primeiro 

apontamento, por exemplo, fornece um parâmetro preciso, com destaque ao fato de 

sempre iniciar com letra maiúscula. O segundo apontamento trata da repetição de 

palavras, mas se faz de maneira pouco clara ao se considerar o nível do aluno, pois ele 

pode se questionar acerca dos motivos que levam o professor a pedir que ele substitua a 

palavra “pastor”. Já a metodologia do questionamento está inserida em uma parte em 

que não há necessidade, uma vez que se tem clareza, pela leitura, da resposta que 

pretende a acadêmica. Isso demonstra que a metodologia só é adequada quando em 

situações essenciais. Veja-se o terceiro exemplo de intervenção no mesmo texto:  
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Figura 12: Revisão efetuada pela acadêmica AC5 

 

Fonte: levantamento inicial 

 Considera-se, pelos princípios de revisão destacados aqui como dialógicos, que 

essa intervenção é a que mais se aproxima de concepções tradicionais, principalmente 

do objetivismo abstrato, ou da linguagem como instrumento de comunicação 

(VOLOCHINOV, 2017 [1929]; PERFEITO, 2005). Como primeiro aspecto, a 

entonação ganha ênfase pela poluição visual, pelos itens abordados e pela pouca 

responsividade (BAKHTIN, 2016b [1978]) na antecipação de quem se trata o 

interlocutor, sua idade, suas capacidades, suas dificuldades. Mantém-se a doutrina do 

certo e do errado, pois é o texto de revisão com o maior número de correções e pontos 

negativos.  

 Da mesma forma que AC3, a acadêmica AC5 faz o uso de apontamentos. Dois 

deles se referem à necessidade de iniciar o texto e os períodos com letra maiúscula. O 

terceiro destaca uma “contradição de ideias” no trecho “lembrou que esqueceu”. A 

considerar pelo nível de formação do aluno, pode-se afirmar que ele não conseguiria 

saber do que isso se trata. Além disso, uma análise baseada naquilo que se pretende 

dizer com essa colocação demonstra que não há essa contradição. A respeito, ainda, da 

adequação da abordagem ao aluno, destaque-se, na primeira e na segunda linhas, os 

círculos feitos pela docente em formação na vogal “a”. Não se tem clareza do que se 

está solicitando, se substituição, se crase, se supressão etc. Mesmo nos casos em que o 

círculo denota o uso de letra maiúscula não se pode ter certeza de que o aluno irá 
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perceber isso. Diante desse fato, a entonação valorativa também remete à negatividade, 

já que a atenção se volta quase que exclusivamente ao erro, e mais, à contabilização de 

erros, como se o ideal da revisão de textos fosse caracterizado por uma perspectiva 

quantitativa, de quanto mais corrigir melhor, e não qualitativa, de abordar aquilo que é 

essencial ao desenvolvimento das habilidades de escrita do aluno.   

 De acordo com essa análise pautada nos princípios resumidos no Quadro 2, 

sustenta-se a ideia de que nenhum dos exemplos discutidos se trata de uma revisão 

assentada no dialogismo considerado para a concepção de escrita como trabalho, mas de 

processos de correção abstrata. Isso vai ao encontro das discussões do tópico 3.1. 

Naquele momento, constatou-se que todas as acadêmicas, em maior ou menor grau, 

aproximavam-se do dialogismo e das etapas de revisão e de reescrita pela perspectiva 

teórica, atribuída ao contato com a disciplina de “Texto e enunciação” e, em dois casos, 

pelo PIBID, provavelmente, no entanto, apenas como uma reprodução teórica. Na 

prática, as acadêmicas também não demonstraram domínio conceitual – e sequer 

reprodução – do dialogismo aplicado ao processo de ensino e aprendizagem da escrita, 

principalmente no que tange à atitude responsiva (BAKHTIN, 2016b [1978]) – 

evidenciado, também, na Seção 3.1.2. 

 Porém, não significa que as acadêmicas não possuam uma concepção prática. 

Pelo contrário, os exemplos demonstram o alinhamento filosófico com o subjetivismo 

idealista e o objetivismo abstrato (VOLOCHINOV, 2017 [1929]), nos desdobramentos 

de linguagem como expressão do pensamento e linguagem como instrumento de 

comunicação (PERFEITO, 2005). Isso remete, principalmente, aos discursos que 

formaram AC1, AC3 e AC5, o que justifica a afirmação no início deste tópico da 

existência de uma relativa distância entre a teoria e a prática desenvolvidas na 

universidade, e a prática decorrente das interações para além da universidade, por meio 

da formação básica, do contato com materiais didáticos tradicionais, das experiências 

com as concepções assumidas pelos ex-professores e até mesmo pelo exercício da vida 

acadêmica, de acordo com a maneira que os docentes de ensino superior conduzem suas 

atividades de produção escrita. Portanto, a teoria não é garantia de efetividade na 

prática, é, sim, premissa. Além disso, não é possível afirmar até que ponto houve 

aprofundamento na perspectiva dialógica, já que uma disciplina pode não ser suficiente 

para alcançar efetivamente os princípios básicos.  
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 Diante desses problemas, sustenta-se que a distância entre a concepção teórica e 

a concepção prática e metodológica só diminui à medida que a teoria é profundamente 

trabalhada em virtude de uma demanda prática, em que a metodologia será aplicada 

conforme a concretude da situação. Além disso, faz-se necessário um longo tempo de 

apreensão mútua para que haja um alinhamento, e não uma contradição, entre 

concepção teórica e prática.  

 

3.2 AÇÕES DE INTERVENÇÃO E SEUS RESULTADOS 

 Verificaram-se, após a análise dos dados do levantamento inicial, que a 

abordagem prática se fundamenta em concepções não dialógicas, mas que isso não se 

deve somente ao desconhecimento das teorias e metodologias de revisão dialógica, e 

sim, à apreensão pelas experiências pessoais com o ensino e a aprendizagem, sejam elas 

internas ou externas à universidade. Diante disso, sustenta-se a necessidade de 

promover ações que relacionem o estudo teórico-metodológico ao domínio prático para 

que haja alinhamento dessas especificidades, de modo que diante de um texto o 

professor assuma, com naturalidade, a posição dialógica de revisão que o conduza, no 

processo, à reflexão metodológica de como fazê-la. Nesta seção são apresentadas as 

ações desenvolvidas pelo pesquisador, em conjunto com as acadêmicas, para a 

apreensão das etapas de revisão e reescrita. 

  

3.2.1 A tomada de consciência em relação à complexidade do processo  

 As ações de intervenção começaram, depois da análise do levantamento inicial, 

com a leitura do capítulo “A produção de textos”, do livro Portos de passagem 

(GERALDI, 1997 [1991]). Tratou-se de uma leitura conjunta em que o pesquisador 

chamou atenção a pontos importantes, conceitos-chave que remetem ao dialogismo, em 

que Geraldi (1997 [1991]) discute as diferenças entre produção de textos e redação, 

aponta para os conceitos de palavra-discurso, formação discursiva, além de apresentar, 

segundo ele, as condições para o desenvolvimento de uma produção escrita.  

Pautou-se, ainda, nos itens essenciais para qualquer atividade de produção de 

textos na perspectiva da escrita como trabalho. Primeiramente, com: a) se tenha o que 
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dizer; b) que se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer. Em suas explicações, o 

pesquisador – por meio de slides – reuniu esses dois itens em quatro princípios para 

explicá-los às acadêmicas: 1) a seleção do conteúdo; 2) a relevância da temática que 

será trabalhada; 3) atentar ao interesse do aluno pelo lugar de interlocução; 4) não negar 

o diálogo com as unidades da disciplina. A seguir, a organização da apresentação:  

Figura 13: slide apresentado pelo pesquisador durante a intervenção da pesquisa 

 
Fonte: o pesquisador 

Depois disso, abordou-se oralmente o item (c) se tenha para quem dizer o que se 

tem a dizer (GERALDI, 1997 [1991]), portanto, a presença do interlocutor.  Quanto a 

esse aspecto, o pesquisador destacou, principalmente, a noção de professor como 

coautor do texto (GERALDI, 2016), ao passo que proporcione ao aluno o domínio de 

sua palavra, sua tomada de posição (ACOSTA-PEREIRA; RODRIGUES, 2013), e 

acrescentou a ligação com (d) que o locutor de constitua como tal (GERALDI, 1997 

[1991]).  

 Por fim, embora se considere a amplitude do item, destacou-se em (e) se 

escolham as estratégias para dizer; principalmente, a questão da escolha de um gênero 

específico para a produção de textos, porque, se há algo a dizer e uma razão para dizer, 

ocorre a adaptação a um gênero específico. Esse gênero é também resultado da 
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antecipação, da atitude responsiva em relação a quem se diz. Por fim, com essas etapas 

cumpridas, o aluno assume, de fato, a autoria, ou seja, se constitui como sujeito de seu 

próprio dizer (GERALDI, 1997 [1991]). Assim, o pesquisador esclareceu que essas 

necessidades são supridas na etapa de planejamento (MENEGASSI, 2013), no entanto, 

estão presentes até o final do processo, pois uma revisão pelos princípios do dialogismo, 

por exemplo, não pode ser realizada sem que as etapas antecedentes sejam, também, 

dialógicas. Esse momento despertou a participação da acadêmica AC5, professora da 

rede pública e privada, que, durante a leitura e a apresentação, por parte do pesquisador, 

entre uma atividade de produção de textos e uma atividade de produção de redações, 

afirmou:  

“Na verdade se convencionou chamar como produção de textos na escola. A 

gente usa esses termos. Porém, agora, estudando e refletindo, vejo que não fazemos 

produção de textos, mas de redação” (AC5, 2018). 

 Esse comentário demonstra, em primeiro lugar, uma explicitação da maneira 

com que AC5 conduz a sua prática docente, já que afirma não realizar produção de 

textos, mas de redações. Segundo, pode-se constatar pelo trecho “se convencionou 

chamar como produção de textos” que há uma generalização quanto a esse assunto em 

alguns ambientes escolares, assim, infere-se a possibilidade da não existência, ainda, de 

clareza suficiente nesses contextos acerca do papel que desempenha a posição 

metodológica da instituição e de seus professores. No entanto, o comentário aponta para 

um início de reflexão acerca da natureza do ensino da escrita e colabora na introdução 

às discussões pertinentes a este estudo.  

 Com isso, direcionou-se à especificidade das etapas de revisão e de reescrita, por 

meio das definições de Menegassi e Gasparotto (2016), com a apresentação às 

acadêmicas dos modelos de correção indicativa, correção resolutiva, correção 

classificatória e correção textual-interativa, através dos exemplos incluídos nos slides da 

aula. O pesquisador, nesse ponto, buscou dar destaque à correção textual-interativa e ao 

olhar dialógico sobre o texto dos alunos, com ênfase nos exemplos em que as correções 

de cunho apenas indicativo ou resolutivo não contribuem para a apropriação da palavra 

do aluno e nem do estabelecimento de interlocução entre docentes e discentes. Esse fato 

despertou, novamente, as considerações de AC5, de certa forma, contrária à posição 

apresentada. A acadêmica afirmou que  
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“Se for trabalhar, na prática, é bem diferente. Se você for dar um texto para os 

alunos para trabalhar além da resolução de erros, tem que dar menos textos e 

trabalhar mais” (AC5, 2018).  

Essa afirmação traz em si algumas questões. A primeira delas é uma 

desconfiança em relação à teoria, com o senso comum de que “na prática é diferente”, 

que pode ser explicada, talvez, pela tradição de considerar a teoria como aplicabilidade 

na prática, o que não corresponde à realidade da Linguística Aplicada (MOITA-LOPES, 

2006). A segunda trata da dificuldade para trabalhar uma quantidade grande de textos 

mediante o empenho de revisão. Novamente, há um senso comum de que quantidade 

gera qualidade, ou gera aprendizado, o que não corresponde à perspectiva processual do 

trabalho; por outro lado, o comentário vai ao encontro das afirmações de Menegassi 

(2013) com relação às más condições vividas pelos docentes nas escolas, como turmas 

numerosas, carga horária elevada, que não permitem ao professor um trabalho mais 

aprofundado de revisão.  

 De qualquer forma, isso demonstra, mais uma vez, que houve uma reflexão 

dessa acadêmica em específico em relação à prática docente. Em outros termos, iniciou-

se a tomada de “consciência”, que pode ocorrer durante as ações de um Estudo de Caso 

qualitativo (YIN, 2005). Por esse motivo, após o estudo inicial acerca da escrita como 

trabalho e das etapas de revisão e reescrita, bem como de suas metodologias, o 

pesquisador propôs às acadêmicas uma atividade em que deveriam analisar as próprias 

intervenções realizadas nos textos abordados no levantamento inicial (Apêndice 1). 

Foram entregues a AC1, AC3 e AC5 cópias das correções efetuadas por elas e 

solicitado que analisassem quais as metodologias utilizadas e comentassem, também, o 

porquê do uso e se achavam adequadas ao momento. 

 O objetivo dessa atividade era possibilitar que as acadêmicas fizessem uma 

autoavaliação e, por meio dela, assumissem a consciência da complexidade do 

problema. Isso porque o pesquisador percebeu, ao longo das primeiras aulas teóricas, 

que os exemplos disponibilizados causavam incômodo nas participantes. Parecia 

consenso aceitar que uma correção pautada na doutrina do certo e do errado não é 

suficiente, no entanto, em nenhum momento, as acadêmicas remeteram à prática 

pessoal. Assim, ao ter contato com as próprias correções reflexivamente, as professoras 

em formação poderiam perceber que o problema é complexo a ponto de o indivíduo 
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estar inserido nele, porém, sem avaliar se suas ações contribuem para a sua manutenção. 

Dessa forma, a atividade visava, também, gerar certa reflexão nas participantes, mas que 

essa reflexão fosse despertada pela percepção de cada uma, e não por uma verbalização 

do pesquisador. A seguir, os exemplos, primeiramente, da acadêmica AC1:  

Figura 14: Atividade de reflexão realizada por AC1 

 

Fonte: atividades da etapa de intervenção 

 Nesse exemplo, constata-se que AC1 se limitou a indicar, por uma única parte da 

própria intervenção, o tipo de correção utilizado; segundo ela, e acertadamente, uma 

correção resolutiva (SERAFINI, 1995). No entanto, a atividade solicitava que as 

acadêmicas avaliassem a metodologia utilizada, ou seja, se era adequada ao momento, 

se priorizava o diálogo com o aluno, se possibilitava, na reescrita, a progressão da 

primeira versão. Essa solicitação, como pode ser notado, foi completamente ignorada 

por AC1. A mesma situação ocorreu com AC3:  

Figura 15: atividade de reflexão realizada por AC3 

Fonte: atividades da etapa de intervenção 

 AC3, a exemplo de AC1, limita-se a mostrar as metodologias que utilizou. A 

diferença é que a acadêmica interpreta ter feito o uso de três formas: correção 

resolutiva, correção indicativa e correção textual-interativa (SERAFINI, 1995; RUIZ, 

1998). No entanto, conforme análise na seção 3.1.2, a metodologia priorizada pela 

professora em formação é a correção resolutiva (SERAFINI, 1995), já que ela resolve 

todos os problemas, mesmo que em alguns casos também esteja os indicando. Outro 
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aspecto é que AC3 afirma ter realizado uma intervenção textual-interativa em “atentar 

com repetições” e “organizar as ideias”. Porém, como também destacado na Seção 

3.2.1, não se trata de uma revisão textual-interativa uma vez que não há o 

estabelecimento de diálogo, e o apontamento (MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016) 

retoma aquilo que a acadêmica já realizou na forma de correção resolutiva. Isso 

demonstra que o processo de revisão é passível de ambiguidade, já que o docente pode 

pensar estar fazendo uma revisão baseada no dialogismo, quando na realidade apenas 

adaptou uma forma tradicional a metodologias interativas. Constatou-se, com exemplos 

como esse e pela interação em aula, que é uma tendência no processo de estudo da etapa 

de revisão que o professor em formação considere tudo aquilo que verbaliza no texto do 

aluno, exceto aquelas substituições de palavras ou frases, como uma revisão textual-

interativa. Assim, ao escrever, por exemplo, “atentar às repetições”, mesmo sem remeter 

à palavra, ao gênero, ao interlocutor, ao fato de o aluno saber ou não porque deve evitar 

repetir aquele termo, o docente julga estar em interação dialógica com o discente, o que 

não acontece.  

Figura 16: atividade de reflexão realizada por AC5 

 

Fonte: atividades da etapa de intervenção 

 Das três participantes da pesquisa, apenas AC5, além de apontar quais foram as 

metodologias utilizadas, avaliou a própria intervenção. A acadêmica considerou o uso 

de correção resolutiva e correção indicativa (SERAFINI, 1995), assim como destacado 

na Seção 3.1.2. Além disso, AC5 fez a seguinte afirmação: “acho que a forma de 

correção utilizada na resposta acima foi pertinente à reflexão do aluno”. No entanto, 

constata-se que essa possibilidade de “reflexão” não ocorre, já que a tarefa do aluno se 

reduz a constatar o erro e refazer, em situações bem específicas de ordem ortográfica. 

Por outro lado, verifica-se certo incômodo por parte da acadêmica ao tentar justificar o 
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uso de apenas essas formas de correção, sem atentar a outros aspectos do texto. Vale 

ressaltar que AC5 (cf. Seção 1.3.4.2) já possui um curso superior em Pedagogia, atua na 

educação básica e é a mais velha das três participantes ativas da pesquisa, o que é 

relevante, pois suas práticas profissionais também podem justificar tal posicionamento.  

 Ressalte-se, ainda, a reação das acadêmicas ao receberem novamente os textos 

que revisaram para realizar a atividade relatada acima. Embora tenham escolhido 

permanecer praticamente em silêncio, foi perceptível um gesto de desapontamento 

mediante o fato de refletir acerca de sua prática, principalmente AC1 e AC5. Tal fato 

fica mais claro na única fala de uma participante, logo após o pesquisador explicar o que 

deveria ser feito e começar a entrega das cópias:  

“O que adianta? acho que só fizemos correções resolutivas” (AC1, 2018).  

O enunciado foi proferido com entonação de incômodo, de desconforto, mas, ao 

mesmo tempo, de certa ironia, e acompanhado pela gesticulação e expressão facial de 

concordância pelo restante da turma. Ou seja, até o momento nada daquilo estudado 

havia despertado um comentário desse tipo, no entanto, a reflexão da teoria sobre a 

prática gerou um impacto no momento em que as acadêmicas se perceberam inseridas, 

também, dentro de uma concepção de linguagem e de escrita não dialógica, sem que 

houvesse qualquer tipo de afirmação clara por parte do pesquisador.   

 

3.2.2 Primeiras ações para a formação nos conceitos de revisão e reescrita na concepção 

de escrita como trabalho 

 Após o contato inicial com algumas das questões teóricas e metodológicas, 

chegou-se a um momento em que as acadêmicas conheciam as premissas teóricas 

básicas para a revisão e a reescrita de textos na concepção de escrita como trabalho e 

alcançavam a consciência de estarem inseridas em outras concepções mesmo sem 

reflexão acerca delas, no entanto, permanecia, ainda, uma desconfiança com relação à 

efetividade da prática dialógica de revisão de textos, principalmente no que diz respeito 

a AC5. Os exemplos disponibilizados, embora concretos, foram recebidos como parte 

de uma teoria, de maneira a prevalecer o senso comum de que “na prática é diferente” 

(AC5, 2018). Assim, na etapa sucessiva o pesquisador optou por trabalhar, na análise da 

prática, alguns princípios que os professores podem seguir mediante o texto do aluno. 
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Os exemplos de atividades dessa fase da pesquisa incluem a primeira versão dos 

textos, a revisão do estagiário-pesquisador, e a reescrita; essas etapas pautadas na 

característica dialógica da escrita como trabalho, o que gerou resultados muito 

positivos, como, a melhor estruturação dos textos na segunda versão, a priorização da 

palavra do aluno, a perceptível responsividade e coautoria entre docente-estagiário e 

discente. Como no exemplo:  

Figura 17: exemplo de escrita e revisão disponibilizado pelo pesquisador 

 
Fonte: o pesquisador 

Figura 18: exemplo de reescrita disponibilizado pelo pesquisador 

 
Fonte: o pesquisador 

A estratégia utilizada pelo pesquisador foi levar a versão original desses textos – 

escrita, revisão e reescrita, apresentar às acadêmicas e discuti-los, de forma a esclarecer 

quais metodologias foram utilizadas, o porquê desse uso, quais geraram resultados 

positivos, quais não atingiram o objetivo etc. Iniciou-se um movimento mais 
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direcionado de aproximação entre a teoria, a metodologia e a prática, pois as 

participantes da pesquisa tiveram acesso ao produto do processo completo, desde a 

preparação – vale lembrar que isso foi explicado pelo pesquisador, a primeira versão, a 

revisão e a reescrita, como resultados de todo o trabalho realizado. Especialmente na 

etapa de revisão, foram apontadas as atitudes que o então professor em formação 

utilizou para ler, interpretar e intervir no texto de seu aluno, como no exemplo acima, o 

uso de um apontamento por meio de um comentário, dentre várias outras questões que 

poderiam ser vislumbradas pelas acadêmicas nas sete perguntas dos documentos 

disponíveis 16 . Concedeu-se, posteriormente, um tempo para que as acadêmicas 

folheassem todas as atividades, efetuassem a leitura dos exemplares que lhes 

chamassem mais atenção. Julga-se que esse exercício possibilitou que as participantes 

da pesquisa percebessem que a teoria não é uma retórica acerca da prática, pelo 

contrário, que ela orienta a prática e se refaz por meio dela. 

Depois disso, o pesquisador apresentou às acadêmicas, em slides, algumas 

considerações que orientaram sua prática enquanto estagiário e que foram apropriadas 

por sua experiência de pesquisador como preponderantes para uma revisão textual com 

base no dialogismo. Essas questões foram divididas em duas partes. A primeira foi 

intitulada “ordenamento processual da revisão”; a segunda, “a abordagem cordial na 

revisão”. Cada uma delas foi destacada por meio de algumas perguntas de reflexão. 

Como no quadro abaixo:  

Quadro 3: reflexões acerca do processo de revisão 

ORDENAMENTO PROCESSUAL DA REVISÃO 

- O que deve vir antes no processo de revisão? Em outras palavras, em que focar primeiro?  
- Qual o espaço de tempo para a conclusão do processo de escrita dentro de uma determinada 
unidade didática? Quantas aulas estão disponíveis para a realização da revisão e da reescrita?  
- É possível fazer mais de uma revisão a partir de um mesmo texto? É imprescindível?  
- Se a resposta à pergunta anterior for “sim”, quais aspectos do texto revisado devem ser 
enfocados na primeira revisão? E na segunda? 

ABORDAGEM CORDIAL NA REVISÃO 

- Há diferença entre escrever “a história precisa ser terminada” e “estou gostando muito da sua 
história. O que acontece no final dela?”; entre “que bacana essa resposta, apenas melhore tais 
aspectos” e “você precisa melhorar isso”. Ou, ainda, há diferença entre fazer várias marcações 
em vermelho ou poucas marcações em azul?  
- Será que o modo de abordagem, ou seja, a maneira como você se dirige a uma pessoa 
influencia na resposta dada por ela? Na situação da escrita, é possível que palavras como 
“bacana”, “legal”, “massa”; expressões como “muito bem”, “gostei bastante”; a cor da caneta; 
                                                             
16 Nessa atividade havia, com a do exemplo apresentado, sete questões. Além disso, tratava-se de 
mais de trinta exemplares, de duas turmas em que as atividades foram realizadas.  
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a quantidade de questões assinaladas; influenciem na resposta que o aluno dará na reescrita?  
- É possível ser “cordial” sem deixar de interferir nas “falhas” do texto?  

Fonte: o pesquisador 

 O item “ordenamento processual da revisão” toca de forma mais específica na 

questão da clareza metodológica (GERALDI, 2016; MENEGASSI; GASPAROTTO, 

2016; SERAFINE, 1995). Assim, por “ordenamento” não se afirma que a revisão tem 

um manual de onde e de como começar e terminar, pelo contrário, mostra-se que pela 

reflexão acerca da situação, e pelo domínio metodológico da situação concreta, deve-se 

estabelecer uma ordem de prioridades para alcançar os objetivos da escrita. 

 O item “a abordagem cordial na revisão”, por sua vez, trata com ênfase de dois 

conceitos da teoria do Círculo de Bakhtin: responsividade e entonação (BAKHTIN, 

2016b [1978]; BAKHTIN, 2017 [1975]; VOLOCHINOV, 2013a [1930]; 

VOLOCHINOV, 2013c [1926]). Cordialidade, nesse caso, não significa assumir uma 

atitude passível diante do texto do aluno, mas uma atitude responsiva que consiga se 

adequar à revisão, que possibilite fazer ligação com um contexto extraverbal 

(VOLOCHINOV, 2013c) de cooperação, de escola como ambiente de construção de 

conhecimento e texto como lugar de interação entre professores e alunos (FUZA; 

OHUSCHI; MENEGASSI, 2011). Assim, mostrava-se às acadêmicas que a revisão 

implica uma tomada de posição (ACOSTA-PEREIRA; RODRIGUES, 2014) e que isso 

pode definir como será a resposta do aluno no momento de reescrever os textos.  

Depois desse exercício de reflexão, o pesquisador disponibilizou novamente os 

textos para que fossem revisados pelas professoras em formação. Veja-se o primeiro 

exemplo, de AC1: 

Figura 19: Revisão efetuada pela acadêmica AC1 
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Fonte: atividades da etapa de intervenção 

 É notável a diferença entre as primeiras correções efetuadas por AC1 (cf. 

Figuras 7 e 10) e a revisão elaborada no exemplo acima. Antes a acadêmica se limitou a 

apontar os erros por meio da correção resolutiva (SERAFINI, 1995), agora faz o uso de 

uma das metodologias da revisão textual-interativa (MENEGASSI; GASPAROTTO, 

2016). Destaca-se, pelo enunciado de revisão, a opinião do aluno; avalia-se essa opinião 

como positiva, e, por fim, pede-se para que argumente mais, especialmente sobre a 

“morte”. Portanto, pode-se considerar que se está diante de um exemplo de revisão e 

não apenas de correção, pois a professora em formação considerou a palavra daquele 

que escreveu e tentou estabelecer diálogo. Nesse ponto, constata-se que a ação da 

pesquisa centrada na teoria, na metodologia e na prática promoveu um tipo de mudança 

de perspectiva da acadêmica. Em contrapartida, nenhum elemento como, por exemplo, 

o gênero foi abordado – exceto ao solicitar mais argumentação, nem para questões mais 

diretas como parágrafo em início de texto e letra maiúscula para começar a frase. A 

seguir, um exemplo de AC3:  

Figura 20: Revisão efetuada pela acadêmica AC3 
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Fonte: atividades da etapa de intervenção 

 Da mesma forma que AC1, a acadêmica AC3 desenvolveu a metodologia 

textual-interativa, por meio de um comentário que congrega, também, o apontamento 

(MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016). No entanto, não é possível afirmar com clareza 

se tratar de uma revisão por princípios dialógicos. O primeiro aspecto que chama a 

atenção é que AC3 tentou sugerir o interesse pela palavra do aluno quando comentou 

“você pode melhorar seus argumentos”. Porém, o texto apresentado não é de cunho 

argumentativo, trata-se de uma história, ou seja, nesse caso tanto a palavra quanto a 

observação do gênero não ocorrem. A acadêmica escolhe focar mais na repetição de 

palavras, para tanto, copia o trechos em que quer dar ênfase e sublinha as palavras que 

se repetem. Apesar disso, há diferenças consideráveis em relação à intervenção da 

mesma acadêmica nos textos anteriores, pois naqueles se considerava apenas a correção 

indicativa em situações mais pontuais, sem a preocupação de chamar o aluno à reflexão 

sobre o texto por meio de sua revisão.  
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 Em comparação entre AC1 e AC3, constata-se o esforço empreendido tanto por 

uma quanto por outra para adequar a entonação a uma forma que se aproximasse do 

aluno. Isso é constatado em “muito bom”, de AC1; em AC3, pelo vocativo “aluno” e, ao 

final, com “você está indo muito bem”. Percebe-se que as acadêmicas, embora ainda 

não demonstrem clareza suficiente do processo, já assumem como necessária a atitude 

responsiva (BAKHTIN, 2016b) com relação ao aluno e ao conteúdo de seu texto, sem 

se fixar apenas naquilo que se denomina de doutrina do certo e do errado (PERFEITO, 

2005), em que parece haver um senso comum de que quanto mais erros forem 

destacados, maior é a qualidade da intervenção. Ainda no que se refere a isso, há um 

cuidado das professoras em formação com a poluição visual (MENEGASSI, 2013). De 

forma geral, há uma mudança de atitude com relação aos exemplos anteriores das 

mesmas acadêmicas. O mesmo não ocorre com AC5: 

Figura 21: Revisão efetuada pela acadêmica AC5 

 

Fonte: atividades da etapa de intervenção 

 Esse exemplo demonstra que a acadêmica apenas transfere sua maneira de 

abordar o texto do aluno para outra metodologia: o comentário da revisão textual-

interativa (MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016). Isso assevera que aprender os 

aspectos metodológicos não é suficiente para que haja, de fato, uma revisão pelo prisma 

do dialogismo. É necessário que o professor tenha clareza do processo como um todo: o 

que se pretendia com a atividade, o que o aluno realizou, o que ainda pode ser feito, 

caso contrário, tudo o que se fazia em um exercício de correção indicativa e correção 
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resolutiva (SERAFINI, 1995) é apenas transplantado para o comentário, o apontamento 

ou o questionamento (MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016), o que, 

consequentemente, não define o modo processual e dialógico da escrita como trabalho.  

 Em primeiro lugar, deve-se destacar que a acadêmica efetuou suas correções em 

dois textos: o exemplo reescrito e o texto que havia sido corrigido antes. A atividade 

consistia, na realidade, em revisar um produto já de reescrita, ou seja, o primeiro texto 

da folha, conforme descrito na Seção 1.4.2.2. Essa reescrita foi realizada pelo próprio 

pesquisador – a partir das intervenções realizadas pelas acadêmicas no levantamento 

inicial – na posição hipotética de um aluno que recebeu seu texto corrigido e atendeu 

àquilo que se especificava, ou seja, adicionar “uma delas pode ser a”, depois de 

“isolamento”; excluir “bem provável”; e acrescentar “possível explicação” depois de 

“outra”. Assume-se aqui uma possível falha na elaboração da atividade, o que abriu 

espaço para a interpretação ambígua da acadêmica. De qualquer forma, AC5 realizou a 

correção dos textos com base no enunciado que pedia o uso das metodologias da revisão 

textual-interativa, assim, a análise de sua intervenção não é afetada pelo problema 

apontado, já que o que conta é como a professora em formação passa a conceber a 

abordagem da produção dos alunos depois do contato com a teoria, a metodologia e os 

exemplos práticos.  

 Pode-se afirmar que AC5 faz o uso da correção resolutiva e da correção 

indicativa (SERAFINI, 1995) e as entende como metodologias de apontamento da 

revisão textual-interativa (RUIZ, 1998; MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016). Faz o 

uso da resolutiva ao acrescentar “possíveis” depois de “formas”. Depois, há outras duas 

intervenções que, em primeira análise, poderiam ser classificadas como apontamentos 

textual-interativos, no entanto, um olhar mais aprofundado demonstra que, na realidade, 

tratam-se de correções indicativas, uma vez que a professora em formação “indica” qual 

o erro e o que fazer, por meio de um enunciado mais longo. Poder-se-ia argumentar que 

o apontamento é “[...] uma intervenção breve e bastante objetiva, comumente 

introduzido por verbos no imperativo. Com uma assertiva, o professor aponta a 

existência de um problema e, por vezes, indica o que o aluno deve fazer” 

(MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016, p. 1030). Por outro lado, o uso metodológico, 

por si mesmo, não justifica o processo como um todo, em outras palavras, usar uma 

determinada metodologia não significa assumir princípios dialógicos de correção de 

textos (cf. Quadro 2).  
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 AC5 não priorizou a palavra do aluno, o gênero, a finalidade do texto e o 

interlocutor. Com relação à observação da palavra, por exemplo, o aluno menciona a 

“insatisfação familiar” e o “pagamento de uma promessa”. Esses são exemplos de duas 

chaves para o desenvolvimento do texto pautado na palavra-discurso (STELLA, 2005) 

do aluno. A docente tinha a possibilidade de buscar saber quais insatisfações familiares 

podem desencadear o isolamento e com isso se aproximar da vivência do estudante, dos 

seus anseios etc. No quesito “pagamento de promessa”, há um diálogo com a tradição 

religiosa, portanto, depreende-se que é um discurso assumido pelo discente, que deve 

ser valorizado, ouvido, desenvolvido, e isso não ocorre na correção do exemplo.  

 A preocupação de AC5 se resume a duas questões. A primeira delas é a 

pontuação; a segunda é o acréscimo de algumas palavras. A acadêmica diz, por meio de 

seu enunciado de correção, que o aluno deve incluir “possíveis” depois de “várias 

formas”; também, ordena a colocação de uma “conjunção aditiva” para unir as “formas 

de explicar o isolamento”. Além disso, estabelece o uso de dois pontos após “explicar o 

isolamento” e a retirada da vírgula depois de “insatisfação familiar”. Ao analisar as 

correções como enunciados concretos, depreende-se que a entonação que compõe o 

enunciado da professora em formação dialoga diretamente com o contexto extraverbal 

(BAKHTIN, 2017 [1975]; VOLOCHINOV, 2013a [1930]; VOLOCHINOV, 2013c 

[1926]) da tradição das concepções de linguagem como expressão do pensamento, 

linguagem como instrumento de comunicação; e concepções de escrita com foco na 

língua ou como dom/inspiração (MENEGASSI, 2013), que consistem, basicamente, em 

considerar os erros que devem ser sanados mediante a visão “correta” que o professor, 

detentor do conhecimento, faz do texto. 

 O aluno, portanto, não irá ler essa revisão como um convite e uma orientação ao 

efetivo desenvolvimento do texto, mas como a confirmação de que há erros em sua 

escrita e de que mais vale aquilo que o professor diz não estar bom do que aquilo que 

pela escrita se tenta mostrar. Logo, a entonação avaliativa-negativa da docente remete 

diretamente ao contexto extraverbal e demarca os papéis hierárquicos dentro da sala de 

aula. Destaque-se, ainda, a dupla objetação de que se tratava na seção 2.1. Ou seja, dois 

interlocutores, segundo Volochinov (2013c [1926]), dialogam e incidem a entonação 

sobre um objeto. No exemplo de AC5, não há diálogo entre ela e o aluno acerca do 

texto escrito; há um duplo julgamento da professora: explicitamente sobre o texto e 

implicitamente sobre o aluno, pelo extraverbal. Portanto, afirma-se que a acadêmica 
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realiza apenas uma correção, e não uma revisão pautada no dialogismo, já que não parte 

dos princípios resumidos do Quadro 2, tanto no que diz respeito à leitura do texto do 

aluno quanto à forma de intervenção. 

 Essa análise demonstra que o processo de formação dos conceitos e das práticas 

de revisão e de reescrita é complexo e extrapola o estudo teórico, prático e 

metodológico em determinado nível da formação docente inicial. Contatou-se que AC1 

e AC3, após as primeiras atividades da etapa de intervenção, assumem alguns traços 

metodológicos da revisão, porém, têm dificuldades quanto aos aspectos de devem 

priorizar nos textos. AC5, por sua vez, não muda as atitudes com relação aos textos de 

seus alunos e adequa uma metodologia de revisão textual-interativa à abordagem 

tradicional. No caso de AC1 e AC3, percebe-se uma abertura maior à teoria, além de 

uma visão diferenciada da prática, provavelmente resultado de suas experiências com o 

PIBID. Já em AC5, deve-se levar em conta que a primeira formação se deu em outra 

época, anterior a AC1 e AC3, e que suas visões pedagógicas, devido à posição 

profissional, já estão mais consolidadas. Assim, algumas práticas estão arraigadas na 

constituição de AC5, o que o estudo teórico, metodológico e prático em uma unidade 

disciplinar do curso de Letras parece não ser capaz de colocar em xeque.  

 

3.2.3 Ações direcionadas à formação dos conceitos de revisão e reescrita pelos 

princípios dialógicos da escrita como trabalho 

 O estudo teórico teve sequência com a leitura e a reflexão acerca da Base 

nacional comum curricular (BRASIL, 2018) e o artigo Revisão e reescrita nos 

documentos oficiais: conceitos e orientações metodológicas (MENEGASSI; 

GASPAROTTO, 2014). O objetivo, além de aprofundar os conhecimentos acerca da 

revisão e da reescrita, era mostrar que esses conceitos estão presentes nos documentos 

que norteiam o processo de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa, portanto, é 

um consenso considerar sua aplicação prática. Essa questão trouxe à tona mais uma 

faceta da força que a tradição exerce sobre o contexto de ensino e aprendizagem e, 

consequentemente, sobre a formação docente inicial. AC5, em meio às exposições do 

pesquisador e à leitura, fez a seguinte afirmação:  

Vemos que a Base dá um respaldo muito bom para o docente. Não 
tem nada de tradicional nela. Assim, se o professor vai mudar a 
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prática dele, vai estar respaldado por um documento oficial. Se um 
pai ou um coordenador reclamar, a gente tem amparo da ‘lei’ (AC5, 
2018).  

 Vê-se, por essa colocação, que o sistema pedagógico é complexo e envolve uma 

série de questões que precisam ser levadas em conta, caso contrário, abrem-se brechas 

que reafirmam o senso comum de que “na prática é diferente” (AC5, 2018). AC5 

levanta um problema que, certamente, causa aflição em sua atuação como professora: as 

cobranças de coordenadores e de pais, que desconhecem os motivos teórico-

metodológicos que conduzem a determinados usos práticos pelos docentes. Há, nesse 

ponto, um embate entre a tradição e os avanços na área de estudos. O fato de a BNCC, 

por ser um documento oficial, respaldar o professor daqueles que defendem outras 

posições, demonstra que as concepções se arraigam na constituição dos indivíduos, 

sejam eles docentes ou não, por isso que as mudanças de atitude são difíceis, demandam 

tempo, não requerem apenas conhecimento conceitual. 

 Além disso, foi possível ao pesquisador destacar, por meio do texto da BNCC 

(BRASIL, 2018), que o principal documento oficial acerca do ensino de português no 

Brasil assume a centralidade do texto, como base em questões que advém das reflexões 

propiciadas pelo Círculo de Bakhtin com relação à linguagem: os gêneros discursivos, 

as condições de produção, a dialogia entre textos, e as estratégias para a construção 

textual – nesta última, na perspectiva da produção escrita, incluem-se as etapas de 

revisão e reescrita. Portanto, tanto a BNCC quanto os demais documentos oficiais vão 

ao encontro da perspectiva enunciativa trabalhada junto às acadêmicas participantes da 

pesquisa, o que corroborou para a defesa dos critérios estabelecidos a respeito do ensino 

da escrita.  

 Depois das leituras e das reflexões que envolveram os documentos oficiais, o 

último texto trabalhado foi “Correção”, da obra Como escrever textos (SERAFINI, 

1995), mais especificamente, os seis princípios para a correção de um texto. Desses 

princípios, deu-se mais ênfase aos três últimos – a) devem-se corrigir poucos erros em 

cada texto; b) o professor deve estar predisposto a aceitar o texto do aluno; c) a correção 

deve ser adequada à capacidade do aluno (SERAFINI, 1995, p. 108-113), de forma a 

evitar a poluição visual (MENEGASSI, 2013), aceitar a palavra do aluno 

(MENEGASSI, 2009; STELLA, 2005; VOLOCHINOV, 2017 [1929]) e assumir uma 



128 
 

atitude responsiva (BAKHTIN, 2016 [1978]) diante do interlocutor, antecipar seus 

conhecimentos, suas crenças, suas dificuldades. 

 Assim, o pesquisador buscou mostrar às acadêmicas, por meio dos três últimos 

princípios, que: a) não é a quantidade de erros corrigidos que define a qualidade da 

revisão, mas o trabalho com os aspectos mais essenciais de texto, a posição do aluno, as 

características da turma e da unidade didática e os objetivos pedagógicos do momento – 

isso caracteriza uma postura qualitativa de revisão, e não quantitativa; b) a importância 

de o professor assumir uma atitude responsiva de aceitação, portanto, de ir ao encontro 

da palavra de seu aluno, dialogar com ela, usá-la na construção recíproca de 

conhecimento; c) a necessidade de se adequar à capacidade do aluno, ao seu nível de 

formação, aquilo que ele já aprendeu, àquilo que está o alcance na unidade didática em 

questão.  

 Paralelo ao estudo dos trabalhos citados, as acadêmicas realizavam seu processo 

de Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental II. Todas fizeram atividades de 

produção escrita com seus alunos e, por influência da ação da pesquisa, incluíram as 

etapas de revisão e de reescrita dos textos. Diante disso, o pesquisador marcou 

encontros de orientação conforme a disponibilidade de ambas as partes, bem como de 

acordo com a organização das aulas da disciplina de Estágio. Assim, em um mesmo 

encontro, orientou-se AC3 e AC5; em outro, apenas AC1. Em ambos os casos, liam-se 

conjuntamente alguns exemplares das primeiras versões dos textos dos alunos das 

professoras em formação e discutiam-se conjuntamente algumas atitudes para a 

elaboração da revisão. Em nenhum momento o pesquisador efetuou as revisões, apenas 

buscou orientar as acadêmicas para que elas mesmas as fizessem.  

A seguir, apresentam-se alguns dos exemplos. A partir deles discutem-se os 

princípios dialógicos “na leitura do texto do aluno” e, posteriormente, a adequação ou 

não aos princípios “na construção da revisão após a leitura do texto”.  

Figura 22: Revisão de AC1 em texto do estágio 
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Fonte: dados da etapa de intervenção da pesquisa 

O desenvolvimento do texto da figura 22 ocorreu mediante uma proposta de 

escrita com o gênero Relato Pessoal, em turma de sexto ano. AC1, em exposição à 

turma da graduação e ao pesquisador, destacou algumas questões que originaram a 

produção. Segundo ela:  

A temática trabalhada era fatos interessantes sobre a vida, a partir do 
gênero Relato pessoal. Os alunos tiveram contato com o gênero por 
meio de dois relatos-pessoais: “Minha primeira professora”, de 
Paulo Freire, e “Coração Roubado”, de Marcos Reis. Os 
procedimentos que antecederam a leitura e a escrita foram: conversa 
informal a respeito da infância de cada aluno; depois teve uma 
atividade de pré-leitura com base nos títulos escritos no quadro. Em 
seguida, foi realizada a leitura coletiva, retomando as perguntas de 
pré-leitura e, depois, destacando elementos dos textos, como verbos, 
por exemplo (AC1, 2018). 
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Após os textos produzidos, houve a intervenção por parte da 

acadêmica/estagiária. No exemplo, AC1 faz o uso da correção resolutiva, da correção 

indicativa (SERAFINI, 1995) e do comentário da revisão textual-interativa (RUIZ, 

1998; MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016). Em relação aos outros textos abordados 

por essa mesma acadêmica, nota-se um empenho maior em levar para a revisão algo a 

mais do que apenas a diferenciação entre o certo e o errado, na perspectiva formal. Por 

outro lado, a análise desse exemplo demonstra que, na prática, ainda há uma 

aproximação maior com a correção tradicional do que com a revisão.  

 Ao verificar o comentário (MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016) elaborado 

pela acadêmica, constata-se que ela teve a atitude de ler a palavra da aluna, já que diz 

ter gostado do relato a ponto de se emocionar com ele. Por outro lado, a sequência desse 

enunciado chama a atenção a um elemento em específico: o cuidado com o uso de letras 

maiúsculas ou minúsculas, e, como conclusão, a afirmação de que “você pode deixar o 

seu texto ainda melhor”. A maneira como AC1 faz as suas considerações dá a ideia, 

extraverbalmente, de que o acabamento do texto requer, apenas, o trabalho de 

verificação em que ponto é adequado o uso de letra maiúscula e o uso de letra 

minúscula. Isso é acentuado pelos elementos enunciativos construídos pelo uso da 

correção resolutiva que, em diversas partes do texto, “resolve” esse problema. Por 

conseguinte, aquela leitura da palavra que o início do comentário sugeria é contrariada 

pela completude da revisão, assim, a acadêmica não assume uma atitude dialógica 

diante do texto discente e, consequentemente, com relação à realização da revisão.  

 Outro fator colabora para a afirmação de que o enunciado é de correção e não de 

revisão: AC1 adequa apenas parcialmente sua entonação para estabelecer a 

interlocução. No momento em que faz o comentário, tenta se aproximar da aluna pelo 

vocativo, elogia o texto e se diz emocionada com o que foi relatado. Como nos 

primeiros exemplos ainda do levantamento inicial, a cor da caneta priorizada é a 

vermelha (RUTCHICK; SLEPIAN; FERRIS, 2010), o que, como já destacado, liga-se 

diretamente ao contexto extraverbal (VOLOCHINOV, 2013c [1926]) que sustenta esse 

uso como próprio ao erro. Aliado a isso, tem-se a questão da poluição visual 

(MENEGASSI, 2013) na correção. Assim, ao receber seu texto para a reescrita, o aluno 

será impactado pela cor vermelha e pela quantidade de marcações. O enunciado gerado, 

nesse caso, não constrói uma revisão pelos princípios dialógicos, já que a leitura que se 
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faz dele remete muito mais à doutrina do certo e do errado (PERFEITO, 2005) do que à 

possibilidade de, em coautoria, melhorar a primeira versão da escrita. 

Destaque-se que o foco da orientação esteve no desenvolvimento dos 

acontecimentos, isso para se aproximar da palavra do aluno e, também, por se tratar do 

gênero Relato pessoal, o que implica um texto voltado àquilo que o aluno quer contar de 

sua vida, portanto, algo que é marcante para ele e que certamente pode ser mais bem 

exposto a depender do interesse demonstrado por seu interlocutor. Nesse sentido, há 

duas situações relatadas no texto: 1) a queimadura; 2) outro problema que acarretou a 

internação no hospital. Percebe-se que são acontecimentos distintos, porém, 

relacionados pelo fato de estarem ligados, pode-se dizer, à saúde. Por outro lado, a 

segunda parte do relato – o momento da interação hospitalar – parece mais complexo, 

com maior desenvolvimento e, consequentemente, com mais lacunas. Não há clareza, 

por exemplo, quanto aos motivos que conduziram a autora do texto ao hospital, quanto 

tempo ela ficou. Não se sabe, também, quantos anos ela tinha, se lembra dos fatos, se 

ouviu de algum familiar, dentre outras coisas. Todos esses pontos foram destacados na 

orientação como passíveis de serem tratados, principalmente, pela revisão textual-

interativa (MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016; RUIZ, 1998), antes de tentar resolver 

os problemas formais que, pelo gênero, deveriam ser relativizados, pois nesses casos se 

leva em conta a informalidade, a influência da oralidade etc., questões que não foram 

acatadas por AC1. A seguir, o exemplo de AC3:  

Figura 23: Revisão de AC3 em texto do estágio 

 

Fonte: dados da etapa de intervenção da pesquisa 
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Figura 24: Revisão de AC3 em texto do estágio (continuação da figura anterior) 

 

Fonte: dados da etapa de intervenção da pesquisa 

  

AC3 trabalhou com uma turma do nono ano e realizou a atividade de produção 

escrita com base no gênero Crônica. Também em exposição à turma de graduação e ao 

professor, a acadêmica explicou alguns procedimentos:  

O gênero textual trabalhado foi a crônica jornalística. Antes da 
produção trabalhamos textos do gênero crônica, que, num primeiro 
momento, foram abordados segundo seu assunto, despertando a 
opinião dos alunos, e, depois, as características do gênero. Os textos 
trabalhados foram: “Exigências da vida moderna”, de Luís Fernando 
Veríssimo; “A volta do filho pródigo” e “Mãe é fogo”, de Moacyr 
Scliar, e “Retratar a paz”, de Maria Salete Silva.  

A minha proposta de escrita para a crônica, partiu da seguinte 
notícia: “Comovidos, policiais pagam fiança de ladrão e fazem 
compras para ele no Distrito Federal – comovidos com a história de 
um homem que havia sido preso por furtar carne de um 
supermercado, Policiais civis da 30ª Delegacia de Polícia de Amoeste 
resolveram pagar a fiança e comprar alimentos e produtos de higiene 
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pessoal para ele e para sua família. Desempregado a três meses, o 
eletricista MFL, 47, que mora com o filho de 12 anos, tentou furtar 
2kg de carne, por volta de 16h da quarta-feira, 13, em um 
supermercado, quando foi preso em flagrante”. 

Com base nessa notícia, fiz essa proposta: “A partir dos elementos da 
notícia lida, você pode imaginar uma crônica baseada nesse 
acontecimento real. Decida qual é a intenção do texto: fazer rir, 
criticar, sensibilizar, provocar emoções” (AC3, 2018).  

Quanto à revisão textual realizada a partir do texto produzido em virtude dessa 

proposta, em primeiro lugar, embora a acadêmica faça um longo comentário, não há 

poluição visual (MENEGASSI, 2013), já que no corpo do texto ela efetua poucas 

marcações, o que atende a um dos princípios destacados por Serafini (1995). 

Assemelha-se com AC1 a tentativa de se aproximar do aluno, pelo vocativo, e da 

palavra dele, quando pontua as razões pelas quais achou a escrita interessante: o uso de 

metáforas, a semelhança com uma crítica à política. Essas colocações são indícios, na 

leitura que o aluno fará do enunciado, que a professora leu e interpretou o seu texto, e 

não levou a ele um olhar pronto e apto apenas à correção. Também, ambas as 

acadêmicas destacam, brevemente, a questão do gênero, de forma a esclarecer a 

adequação da escrita do aluno. Ainda, AC3 reafirma que gostou do texto ao usar 

“parabéns” e, somente depois disso, pede maior desenvolvimento, mesmo que não deixe 

claro em que aspecto. Percebe-se, assim, o cuidado em não intimidar o aluno, não 

reduzir a importância de sua escrita, não se colocar como superior. 

 Também no âmbito dessa aproximação entre docente e discente, destaque-se a 

reação de AC3 mediante o título da crônica de seu aluno. Uma correção do tipo 

tradicional, principalmente relacionada ao objetivismo abstrato (VOLOCHINOV, 2017 

[1929]), certamente excluiria a palavra “comovência” porque ela “não existe” e pediria 

para substituir por “comoção”, por exemplo. Nesse caso, pelo contrário, a acadêmica 

afirma ter adorado o título. Se levar em consideração que ao receber seu texto de volta o 

primeiro aspecto que o aluno irá observar será o título, essa intervenção se mostra 

produtiva, já que a primeira entonação gerada é uma avaliação positiva. Destaque-se, 

também, que ao optar por manter esse título, não se está infringindo nenhuma regra que 

possa prejudicar na aprendizagem do indivíduo. O que o aluno fez foi aplicar a regra de 

composição de outras palavras para criar um neologismo. Veja-se, por exemplo, as 

palavras “carência”, “insistência”, ou até mesmo outros neologismos da cultura popular, 

como “sofrência”, criada para designar um movimento musical específico. Para melhor 
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compreensão do título e dos demais elementos do texto, apresenta-se a crônica 

transcrita:  

Comovência 

 O faxineiro J.P.K, de 39 anos de idade, que mora com a filha de 
17 anos, tentou roubar 14 toneladas de carne de peru por volta das 
13:47 de domingo (31) em um carregamento aéreo, quando foi pego, 
pelos PM.  

 O rapaz contou uma história longa de sua família que sempre 
foram pobres com só meia tonelada de ouro, os policiais ficaram 
comovidos que ele estava roubando essa comida para dar aos seus 529 
leopardos de estimação.  

 Os PM fala com a SWAT e eles dão ao J.P.K 20 toneladas de 
carne de aves exóticas e 15 de peixes em extinção, ele fica muito feliz 
com isso, as pessoas no entanto ficam bravas por que suas comidas foi 
dada a animais (leopardos) e criaram uma revolta na frente da rede de 
polícia, várias pessoas revoltadas com isso, então não tinha nada oque 
fazer, eles prenderam o homem e devolveram a comida as pessoas 
(ALUNO DE AC3, 2018).  

 O pesquisador, para destacar a palavra do aluno, buscou mostrar as impressões 

que teve ao ler o texto dele, tratando-o não somente como aquele que deve ser ensinado, 

mas também, como aquele que ensina. Destacou-se, primeiro, a criatividade do 

indivíduo ao escrever o texto, criar situações diferentes, porém, ao mesmo tempo, 

próximas da notícia que devia motivar a crônica. A questão da palavra enquanto 

discurso (STELLA, 2005), a criatividade e seu desenvolvimento, estão intimamente 

ligadas. Pontuou-se, depois, a característica metafórica: roubar um carregamento aéreo, 

o exagero na quantidade de carne, os leopardos de estimação, as carnes exóticas, os 

peixes de estimação, o fato de tirar alimento de pessoas para cumprir caprichos. Tudo 

isso, segundo posição do pesquisador, lembra muito uma crônica política sobre a 

realidade brasileira manchada pela corrupção em que, diariamente, os jornais noticiam 

desvios absurdos, que parecem irreais. Afirmou-se, ainda, que provavelmente o aluno 

não tenha refletido com clareza acerca disso ao efetuar a escrita, no entanto, as palavras 

alheias (VOLOCHINOV, 2017 [1929]), o diálogo social, foram ao encontro de sua 

produção, como ocorre com todo escritor. Por fim, enfatizou-se o neologismo do título 

como mais um componente que contribui à ironia da crônica.  

 O pesquisador destacou, ainda – para afirmar a correta adequação do texto ao 

gênero – que a crônica é um gênero híbrido, que oscila entre jornalismo e literatura, 

realidade e ficção; e que o grande mérito do aluno foi construir um fato cotidiano 
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fictício que remonta à realidade pelo uso de uma série de metáforas que provocam, ao 

mesmo tempo, riso e reflexão. Pontuou-se, também, que essas questões podem ser 

trabalhadas oralmente com a turma, de forma a mostrar aos estudantes os motivos que 

levam a considerar adequado algum tipo de uso e inadequado outro.   

 Focalizou-se, ainda, nas questões mais formais. A acadêmica chamou a atenção 

para o fato de que havia no texto diferenças no tempo verbal que afetavam a 

compreensão na leitura, principalmente no último parágrafo. Orientou-se, nesse caso, 

para que fosse solucionado o problema, porém, sem gerar poluição visual no texto 

(MENEGASSI, 2013), pois seria necessário fazer correções resolutivas (SERAFINI, 

1995) e isso ocuparia grandes campos visuais, já que havia vários casos. Diante disso, 

optou-se por orientar, no mesmo comentário, o que fazer e como fazer, por meio de 

alguns exemplos. Assim, AC3 montou uma pequena “tabela” em que, à esquerda, dá 

exemplo de verbo no tempo presente, e, à direita, do mesmo verbo no tempo passado, 

depois, deixa dois verbos para que o aluno passe do presente para o passado, tal como 

precisa estar no texto. A acadêmica justifica essas mudanças como “note que sua 

crônica foi escrita no passado, sendo assim, todas as palavras devem estar no passado”, 

o que deixa seu enunciado de revisão ainda mais completo: 

Figura 25: Recorte da figura 21 

 
Fonte: dados da etapa de intervenção da pesquisa 

 AC3 foca, também, na questão da divisão dos parágrafos e faz o uso de uma 

metodologia não utilizada nos exemplos anteriores por nenhuma das acadêmicas: a 

correção classificatória (SERAFINI, 1995). Nesses casos, “[...] o docente cria uma lista 

de abreviações junto aos alunos, para ser usada no momento da revisão” 

(GASPAROTTO, 2014). Isso ocorre quando a acadêmica orienta, pelo asterisco, que 
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“coloque um parágrafo e inicie com letra maiúscula”. Embora a forma adotada possa 

parecer confuso ao aluno, é perceptível o esforço da acadêmica no sentido de adequar 

sua revisão a formas mais efetivas de interlocução, o que se mostra produtivo no 

momento de abordar os textos. Dessa forma, pode-se considerar que, no exemplo 

apresentado, ocorre a revisão textual pelos princípios dialógicos, e não apenas a 

correção, como no caso de AC1, o que demonstra uma diferença de percepção entre as 

acadêmicas. A seguir, um exemplo de AC5:  

Figura 26: Revisão de AC5 em texto do estágio 

 
Fonte: dados da etapa de intervenção da pesquisa 

 Nesse caso, o trabalho foi realizado no sexto ano e com base no gênero Relato 

pessoal. Segundo AC5, em exposição à turma de graduação e ao pesquisador, 
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Até chegar à escrita, houve a exploração do gênero Relato pessoal 
por meio da oralidade, da leitura e compreensão de texto. Também 
houve produção oral. Primeiramente eu fiz uma dinâmica parecida 
com a brincadeira da batata-quente, usando uma caixinha: os alunos 
ficaram de costas, eu rodava uma música e pausava; quem ficasse 
com a caixinha deveria contar um momento marcante de sua vida, 
para já fazer uma relação com o Relato pessoal. 

Em outro dia pedi que eles levassem uma fotografia da infância para 
a aula, eles levaram e relataram oralmente acerca dela. Por fim, 
trabalhei os textos “Coração roubado” e “Minha travessura”, para 
apreendermos as características do gênero (AC5, 2018).  

Da mesma forma que AC1, AC5 realizou a atividade de produção de textos com 

o gênero Relato pessoal e em turma do sexto ano, portanto, o processo de orientação foi 

semelhante. Diferente dos exemplos anteriores (Figuras 9 e 12) e do processo de 

reflexão acerca das etapas de revisão e de reescrita, em que a acadêmica demonstrou 

certa resistência, constata-se, na figura acima, que ela assume uma postura dialógica 

com relação ao relato de sua aluna. AC5 utiliza a caneta vermelha, no entanto, não polui 

o texto com muitas marcações, já que a maior intervenção se faz por meio de 

questionamentos em comentário (MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016) deixado à 

margem e abaixo do texto: “Quais brinquedos você foi? Qual você mais gostou? Qual é 

o mais radical? Enfim, conte mais sobre a sua lembrança?”. Assim, pode-se tratar como 

parte de um enunciado de revisão, pois a acadêmica assume uma atitude responsiva 

diante do texto de seu aluno no momento em que aceita aquilo que ele está dizendo e 

busca saber mais. Todos esses questionamentos se direcionam à palavra do indivíduo.  

 AC5 realiza, ainda, um apontamento (MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016) 

logo no início do texto: “deixar mais espaço para o parágrafo”. Além disso, utiliza, 

como AC3, a revisão classificatória (SERAFINI, 1995) ao estabelecer “P” como um 

sinal no texto que remete à necessidade de parágrafo e um asterisco indicando a forma 

correta de escrever algumas palavras sublinhadas. Por fim, soluciona no corpo do texto 

alguns problemas com pontuação e uso de letra maiúscula, porém, sem se ater 

demasiadamente a esses itens em suas marcações, com cuidado apenas aquilo que 

parecia mais essencial no dado momento. Desse modo, pode-se considerar que AC5 

realizou uma revisão de acordo com os princípios dialógicos, o que demonstra que o 

trabalho de intervenção colaborou para sua prática. 

 Assim, constata-se que AC3 e AC5 assumem posturas semelhantes com relação 

à etapa de revisão, com maior aproximação com o escritor do texto. Já AC1 permanece 
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mais próxima à correção de textos, porém, sem deixar de se preocupar com o diálogo 

com seu aluno. Essa tendência a assumir efetivamente, ou então, aproximar-se da 

revisão por princípios dialógicos pode ter ocorrido por dois motivos, para além de todo 

percurso de intervenção: a) as professoras em formação promoveram e tiveram domínio 

de todo o processo da atividade de produção escrita; b) as acadêmicas, pelo diálogo com 

o pesquisador, foram mais reflexivas em relação à teoria, metodologia e, 

principalmente, à prática de revisão. Com relação ao primeiro item, as professoras em 

formação eram responsáveis por todo o processo, desde a preparação até a possível 

revisão, estudaram o gênero proposto, conheceram os alunos pessoalmente; diferente do 

que quando corrigiram textos levados pelo pesquisador. Com relação ao segundo item, 

o fato de o pesquisador apontar para alguns caminhos pelos próprios exemplos 

disponibilizados pelas acadêmicas pode ter tido influência no momento de realizar a 

abordagem, já que não se pode considerar, ainda, que por esse tempo de estudo as 

acadêmicas tenham se apropriado, de fato, da prática de revisão de textos. 

 De qualquer forma, pelas atividades concretas as acadêmicas absorveram melhor 

a união indissolúvel entre teoria, metodologia e prática. Isso não quer dizer que a etapa 

de orientação de estágio tenha sido mais importante no processo de intervenção do que 

as etapas precedentes, mas que, por esses exercícios, pesquisador e acadêmicas puderam 

efetuar um estudo mais direcionado, retomar tudo aquilo que já havia sido trabalhado 

anteriormente e aplicar nos exemplos escolhidos pelas próprias pesquisadas, o que 

implica ao diálogo uma autonomia às acadêmicas, de forma a afastar a visão de que o 

pesquisador levava apenas exemplos ideais, subjetivos, que corroborassem ao seu 

trabalho de investigação. Essa etapa, portanto, foi preponderante para que a 

característica processual da concepção de escrita como trabalho fosse evidenciada 

concretamente.  

 Ao final do processo de ação, as acadêmicas expuseram algumas considerações 

pessoais acerca da experiência com o ensino da escrita no estágio, bem como, com as 

etapas de revisão e reescrita, em diálogo com os pressupostos das aulas. O objetivo da 

abertura a esses relatos era levantar se as professoras em formação, com amparo da 

pesquisa, conseguiam, também, formular reflexões e críticas acerca das etapas 

estudadas, mediante a observação da própria prática:  

1) Considerações de AC1: 
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Eu percebi, no estágio, que os professores até pedem a escrita, mas 
não tem reescrita. Observei que os alunos produzem, depois recebem 
uma correção, e fica naquilo. Até por isso tive algumas dificuldades. 
Teve aluno que começou a copiar os meus apontamentos, aí eu falei: 
“não, primeiro você tem que ler o texto e ver o que eu apontei para 
ser melhorado, não para repetir”.  

Senti muito forte essa importância de você pedir um texto, depois 
revisá-lo. De saber de toda a bagagem que o aluno tem; de que ele 
não vai escrever só em cima daquilo que você levou, mas que ele tem 
todo um repertório que é colocado na escrita (AC1, 2018).  

 AC1 observou que – no contexto escolar em que estava – as atividades de escrita 

se findam na primeira versão, portanto, não há processo, embora haja algum tipo de 

correção, provavelmente de aspectos formais. De acordo com a acadêmica, esse fato 

gerou certas dificuldades em sua prática, já que os alunos não estavam habituados a 

realizarem as etapas de revisão e reescrita. Isso corrobora com as considerações de 

Menegassi (2013) na afirmação de que o processo precisa ser ensinado e realizado 

constantemente. Além disso, tal relato também confirma o pressuposto da naturalização, 

levantado neste trabalho. De qualquer modo, AC1, pelos resultados obtidos, assume a 

importância da realização de revisões e reescritas.  

2) Considerações de AC2:  

A experiência foi muito gratificante, principalmente no momento das 
revisões textuais e pelos resultados das reescritas. Acho que o 
processo de escrita merece atenção dobrada, e sempre que possível 
devem ser realizadas revisões e reescritas, pois é a maneira mais 
eficaz de o aluno desenvolver seu texto (AC3, 2018).  

 AC2 é mais breve e não faz considerações direcionadas a algum aspecto em 

específico, mas considerou a relevância da realização de revisões e reescritas como a 

“maneira mais eficaz de o aluno desenvolver seu texto”. Embora o comentário seja 

positivo, a acadêmica não se mostra reflexiva em relação à prática e se mantém na 

generalização, o que não fornece possibilidades analíticas mais profundas.  

3) Considerações de AC5:  

Uma das dificuldades que eu encontrei no estágio foi com relação 
àqueles textos muito problemáticos. Por exemplo, havia alguns textos 
sem parágrafos e com outros problemas. Eu não podia arrumar tudo. 
Então fiz assim: onde deveria ter parágrafo, coloquei um “p”, para, 
primeira coisa, desmembrar em parágrafos; depois, eu precisaria 
pegar novamente aquele texto e ver o que mais precisava arrumar, 
mas não dava.  
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Entendo que os comandos na etapa de revisão são indispensáveis 
para a reescrita, mas para orientar bem demora um tempo. Quando a 
gente acha que já revisou tudo, tem mais alguma coisa para arrumar, 
e se for arrumar tudo de uma vez só fica muito vermelho. É bem 
complicado. 

Mas até então eu avaliava os textos por pontuação, por acentuação, 
por paragrafação e não via muito essa questão do avanço que deve 
ocorrer pela reescrita. Aprendi isso com as aulas e com o estágio 
(AC5, 2018). 

 AC5 foi a que mais aprofundou sua reflexão acerca da experiência vivida, isso, 

certamente, por conta de sua formação anterior e da sua atuação profissional como 

professora. Ela relata a dificuldade de abordar os problemas dos textos e, 

implicitamente, trata do ordenamento processual da revisão (cf. Quadro 3), ao 

considerar que nem sempre o processo de escrita pode ser concluído satisfatoriamente 

com a primeira reescrita, mas que isso demanda um tempo às vezes não disponível – 

como era o caso do estágio, porém, que pode ser reproduzido em outras situações de 

ensino e aprendizagem. Além disso, a acadêmica reconheceu a importância de 

ultrapassar a barreira da pura análise dos elementos mais superficiais do texto, ao citar 

pontuação, acentuação e paragrafação. Desse modo, embora oscile entre correções 

tradicionais e revisões pelo prisma dialógico – o que se evidenciou nas etapas da 

pesquisa – há uma reflexão acerca da prática de revisão, mesmo que ainda oprimida 

pela longa naturalização do tradicional.   

 Portanto, constata-se que as acadêmicas tomaram consciência da complexidade 

do processo e, sobretudo, de sua importância. Mesmo ao citar as dificuldades, destacam-

se os efeitos positivos do trabalho com as etapas de revisão e reescrita. Essa atitude 

evidencia, sobretudo, a importância do trabalho concreto possibilitado pelo estágio, e 

conduz a reflexões acerca da ênfase e da constância que devem ser dadas a essas 

experiências que envolvam a aproximação teórica, metodológica e prática. 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES ACERCA DA PESQUISA E POSSÍVEIS 

DIRECIONAMENTOS ÀS ETAPAS DE REVISÃO E REESCRITA COMO 

PROCESSOAS DA ESCRITA COMO TRABALHO 

 Ao analisar as atividades realizadas na etapa de ação da pesquisa, constata-se 

que houve um crescimento gradual das acadêmicas no que diz respeito às etapas de 
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revisão e de reescrita. Em um primeiro momento, havia um distanciamento grande entre 

a teoria, a metodologia e a prática. Posteriormente, esses domínios se aproximaram, 

especialmente durante as atividades que compõem o estágio. No entanto, a questão 

prática, mesmo diante da reflexão proporcionada, não adquire um nivelamento com a 

teoria e a metodologia de uma maneira satisfatória. Isso pode ser constatado por alguns 

exemplos do levantamento final, nesse primeiro caso, de uma acadêmica:  

Figura 27: Revisão efetuada por AC5 – levantamento final 

 
Fonte: levantamento final 

Figura 28: Revisão efetuada por AC5 – levantamento final (continuação da figura 

anterior) 

 
Fonte: levantamento final 

 Nesse exemplo, AC5 praticamente repete a forma de abordagem que utilizou nos 

primeiros textos que corrigiu. Como já destacado antes, o texto disponibilizado se trata 

de uma fábula escrita por aluno de sexto ano em situação de Sala de apoio, um primeiro 

fator a ser levado em consideração. No entanto, logo na primeira linha, a acadêmica faz 

a correção de duas crases: indica a colocação em “a tarde” e a retirada em “a uma 

pescaria”. Assim, não se assume uma das atitudes dialógicas diante do texto 

interlocutor, ou então, não é cumprido um dos princípios destacados por Serafini 
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(1995): de adequar a revisão à capacidade do aluno. Se o indivíduo apresenta 

dificuldades de escrita, certamente não terá clareza da necessidade do uso ou não da 

crase, ele apenas cumprirá aquilo que a professora pediu, no entanto, isso não 

potencializará seu conhecimento.  

 Outras duas intervenções corroboram para a afirmação de que a acadêmica burla 

o princípio da adequação à capacidade discente. A primeira delas é quando sublinha o 

trecho “lembrou que esqueceu a comida” e aponta: “Essa passagem ficou contraditória! 

Mude!”. Nota-se que é um caso desnecessário e, acima de tudo, possivelmente distante 

ao aluno, pois ele pode se questionar o que é uma contradição, ou então, porque está 

contraditório. Além disso, a maneira como AC5 se dirige ao interlocutor tem, pelas 

exclamações, uma entonação (BAKHTIN, 2016a [1976]; BAKHTIN, 2016b [1978]; 

VOLOCHINOV, 2013c [1926]) impositiva, que intimida. A segunda é quando no 

trecho “o pastor perguntou:” aponta que é “sem pontuação no discurso direto”. Nesse 

ponto, a acadêmica usa de uma linguagem técnica para justificar um elemento de menor 

importância para o estado desse processo de revisão, o que desconsidera, também, 

aquilo que o seu aluno pode ou não fazer.  

 Outro elemento que chama a atenção na revisão elaborada por AC5 é a correção 

classificatória (SERAFINI, 1995), quando destaca que “usa-se letra maiúscula no início 

de frase” e estabelece um asterisco como sinal que demarca esse “erro” no texto. Nesse 

caso, percebe-se que há um esforço da acadêmica em eliminar a “poluição visual” 

(MENEGASSI, 2013), o que vai ao encontro, ainda, do fato de não utilizar a caneta 

vermelha e, assim, modalizar a entonação. Por outro lado, mesmo com isso, a 

professora em formação realiza uma série de marcações no texto, referentes à letra 

maiúscula, repetições de palavras etc. De qualquer forma, o impacto entonacional 

negativo diminui com os procedimentos adotados por AC5.  

 Há, ainda, um comentário (MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016) ao final do 

texto, o que vai ao encontro da exigência do pesquisador de que se realizasse uma 

correção textual-interativa (RUIZ, 1998). AC5 enuncia: “Gostei do seu texto! Faça as 

alterações para melhorar ainda mais o seu texto!”. Julga-se que esse seja o trecho mais 

problemático de toda a correção efetuada, pois ele confirma e dá destaque a tudo aquilo 

que foi abordado anteriormente e, ao mesmo tempo, exclui todas as possibilidades de 

uma nova leitura da palavra (STELLA, 2005) do aluno, o elemento mais importante. Se 
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a professora gostou do texto, mas diz que é preciso melhorar por meio das alterações 

sugeridas, o enunciado concreto é de que para a fábula ficar melhor os únicos elementos 

relevantes são aqueles de ordem formal, destacados pela docente, assim, o que se 

concretiza é uma posição de corretora, avaliadora e não coautora, na perspectiva de 

Geraldi (2016). Novamente, o que AC5 faz é transferir para uma metodologia de 

revisão textual-interativa as características e a responsabilidade pela confirmação de 

uma correção, portanto, um processo não dialógico.  

 Isso demonstra que o uso de uma ou outra metodologia, por si só, não é capaz de 

dar ao docente as chaves que façam da abordagem de um texto, uma revisão pautada 

nos princípios dialógicos. Em outras palavras, a metodologia é apenas mais um aspecto 

e, além disso, pode passar a imagem, ao professor atuante ou em formação, de que seu 

uso garante o estabelecimento de diálogo com o interlocutor. Destaca-se isso porque, 

depois do processo de apropriação teórica, metodológica e prática, e pelo enunciado que 

pedia uma revisão textual-interativa, a acadêmica não assumiu uma postura dialógica, 

mas incorporou determinada metodologia para justificar sua posição mediante o texto 

do aluno. Nesse ponto, no entanto, tem-se a percepção de que há alguma clareza de 

natureza teórica depois da intervenção, há um conhecimento metodológico, porém, não 

há efetividade prática que congregue esses três elementos, embora haja certa 

aproximação. Reafirma-se que esses resultados também decorrem do pouco tempo de 

internalização dos conceitos na pesquisa. 

 Veja-se que até esse momento já foram apontadas diversas ações de estudo: 1) 

abordagem teórica de questões que envolvem a revisão e a reescrita; 2) abordagem das 

metodologias que podem compor o processo de revisão; 3) aplicação prática da teoria e 

da metodologia em exemplos hipotéticos disponibilizados pelo pesquisador; 4) 

aplicação prática da teoria e da metodologia em exemplos reais de estágio orientados 

pelo proponente da pesquisa. Apesar disso, as oscilações que são observadas na maneira 

como as docentes em formação conduzem suas abordagens demonstram que não há uma 

apropriação efetiva dos conceitos e das práticas de revisão e reescrita pelo viés 

dialógico; pelo contrário, mesclam possibilidades dialógicas com práticas tradicionais, 

sem uma reflexão mais aprofundada a respeito da natureza desse problema, decorrentes, 

sobretudo da formação pessoal de cada indivíduo, para além da universidade. 
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Apresentou-se, na seção 3.1, que as acadêmicas, antes do processo de 

intervenção da pesquisa, certamente devido às suas experiências na universidade, e com 

o PIBID, aproximavam-se em maior ou menor grau de uma perspectiva teórica 

dialógica. Por outro lado, essas mesmas professoras em formação assumiam concepções 

práticas muito mais voltadas ao subjetivismo idealista e ao objetivismo abstrato 

(VOLOCHINOV, 2017 [1929]). Nesse momento, com a análise das etapas de pesquisa, 

constata-se que essa concepção prática não dialógica que as acadêmicas apresentavam 

no início do processo, mesmo após o estudo teórico, metodológico orientado à prática 

dialógica, exerce uma influência muito grande sobre a atitude assumida no momento da 

revisão de um texto.  

 Isso vai ao encontro dos apontamentos realizados no início da seção 3.1.2, onde 

se destacava que a constituição do indivíduo-professor envolve: a) a experiência 

exterior à universidade – anterior ou concomitante; b) a vivência acadêmica; c) a 

perspectiva de atuação docente. Quem inicia um curso de graduação não é uma tábula 

rasa e, tampouco, nos anos de sua formação, limita-se à universidade; há vários 

discursos (GERALDI, 1997) que fazem parte de sua constituição. Também, o meio 

acadêmico fornece perspectivas de acordo com seu currículo, seus professores. Por fim, 

esses elementos unidos compõem a perspectiva de atuação ou a atuação efetiva do 

graduando ou graduado. Com essa explanação, pretende-se esclarecer que as 

concepções assumidas pelas professoras em formação não são apenas advindas do 

esforço acadêmico, mas, principalmente, da longa constituição desde os bancos de 

ensino básico até a profissão docente.  

 Isso equivale a afirmar que os anos que o indivíduo passa na educação básica a 

escrever textos, a receber correções ou revisões, a reescrever ou a não reescrever, pode 

exercer mais influência sobre sua prática docente de ensino da escrita do que aquilo que 

ele aprendeu na universidade17, ao levar em conta que grande parte dos professores em 

formação passaram pela escola básica e foram formados por métodos mais próximos, 

principalmente, ao objetivismo abstrato, já que essa tendência teve força até 

praticamente o final do século XX (PERFEITO, 2005). Essas evidências levam a inferir 

que os primeiros professores dessas acadêmicas, especialmente aqueles que não 

passaram por formação continuada, assumiam concepções mais tradicionais com 
                                                             
17  Não por uma suposta ineficiência do Ensino Superior, mas, sobretudo, pela diferença no 
tempo de internalização de algumas práticas.  
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relação à linguagem e, consequentemente, à escrita. Assim, se na universidade se 

“aprende” como abordar textos, ao longo de toda constituição se “apreendeu” a corrigir, 

e essa segunda forma é muito mais forte do que a primeira, uma vez que se institui 

como algo natural e não reflexivo.  

 Porém, esse problema pode ser acentuado pela própria universidade, já que se 

torna mais difícil ensinar o aluno a abordar textos de forma dialógica se o dialogismo 

não for inerente a algumas práticas universitárias. Isso quer dizer que as mesmas 

atitudes defendidas nesta dissertação como essenciais para a leitura do texto a ser 

revisado e para a construção do enunciado de revisão podem ser utilizadas pelos 

docentes universitários em relação aos graduandos, para que se facilite o processo de 

romper com a naturalização que constitui a prática dos professores em formação, e 

evitar a contradição entre o discurso científico-acadêmico e a efetividade do que é 

defendido. Esse ponto de vista pode ser sustentado se levar em conta duas algumas 

questões dos levantamentos inicial e final, além da própria interação no processo de 

intervenção da pesquisa-ação.  

 No levantamento inicial havia a seguinte questão: “No curso de Letras, você, 

enquanto aluno, realizou atividades de revisão e reescrita? Quais? Como foram os 

procedimentos?”. Já no levantamento final a mesma questão foi adaptada para: “Tendo 

conhecimento metodológico das etapas que constituem o ensino da escrita, você 

considera que, no curso de Letras, enquanto aluno, realizou atividades de revisão e 

reescrita de maneira consistente?”. Inferia-se que, no levantamento inicial, as 

acadêmicas elaborariam sua resposta de acordo com os conhecimentos práticos 

adquiridos ao longo da formação, tanto na academia quanto fora dela. Já no 

levantamento final, a tendência seria responder à questão com base no conhecimento 

teórico e metodológico acessado por meio da intervenção da pesquisa. Essa 

diferenciação, por sua vez, possibilitaria perceber como que os trabalhos escritos na 

universidade pelas professoras em formação são abordados pelos seus docentes, se 

dialogicamente ou não. A seguir, um exemplo de resposta:  

Figura 29: Resposta de AC3 a questionamento do levantamento inicial 
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Fonte: levantamento inicial 

 Nesse primeiro momento, ainda sem a intervenção da pesquisa, a acadêmica 

afirmou ter realizado a reescrita a partir de revisões efetuadas por seus professores. 

Segundo ela, nessa revisão eram apontados os desvios com a pontuação e com as ideias 

pouco claras. Utilizava-se, ainda, um comentário ao final do texto, embora AC3 não 

explique a natureza desse comentário. À vista disso, pode-se considerar que, de acordo 

com a descrição da acadêmica, ela realizou atividades de revisão pelos princípios 

dialógicos em seu percurso universitário, já que o foco não está apenas na pontuação, 

mas também, nas ideias pouco claras, o que leva a interpretar como um interesse à 

palavra. Além disso, infere-se que o comentário destacado denote a atitude dialógica do 

docente acadêmico em relação ao discente. Por outro lado, também por inferência, se a 

intervenção se bastar em pontuação, em trechos incoerentes e, pelo comentário, há a 

reafirmação apenas daquilo que foi destacado no texto, trata-se de uma correção, mas 

não se pode fazer tal afirmação apenas pela resposta da acadêmica.  

 Por outro lado, as interações em aula fornecem alguns dados relevantes. Ao 

estudarem, no processo de intervenção, a teoria e a metodologia da revisão e da reescrita 

aplicadas a exemplos fornecidos pelo pesquisador, e, ao serem expostas às diferenças 

entre a dialógica e a correção, principalmente nos procedimentos detalhados na seção 

3.2.1, quando as acadêmicas começaram a refletir acerca da complexidade do processo 

de ensino da escrita e das etapas de revisão e reescrita, as discussões incluíram a 

vivência universitária como exemplo de perpetuação de alguns problemas. Um primeiro 

ponto destacado foi a relação entre a quantidade de conteúdos e o tempo para seu 

aprofundamento. Segundo elas, atividades como as de escrita, por exemplo, nem sempre 

ganham a atenção necessária, pois se realizam, assim, exercícios de escrever, e não de 

escrita, como diferenciava Geraldi (2016). Se considerado esse primeiro argumento, 

repete-se no contexto acadêmico uma visão de senso comum de que a quantidade gera a 
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qualidade, o mesmo equívoco que é o princípio para a correção de “erros” nos textos 

dos alunos. 

 Porém, o que mais chama atenção é o impacto sentido pelas acadêmicas com 

relação à entonação gerada por eventuais correções de seus professores. Isso foi 

despertado justamente pela etapa da intervenção que buscou refletir como a maneira 

com que o docente se dirige ao seu aluno, pelo enunciado de revisão, é impactante para 

a posterior reescrita do texto. Ao constatar, nos exemplos disponibilizados pelo 

pesquisador e nas próprias correções efetuadas no levantamento inicial, as diferenças 

proporcionadas pela forma de abordagem escolhida, AC1 fez um dos comentários mais 

incisivos com relação às práticas acadêmicas: 

A gente aqui na universidade é exemplo disso. Desde o primeiro ano a 
gente escrevia e alguns professores buscavam apenas a parte 
negativa do texto. Você não queria nem reler aquilo, que dirá refazer. 
Agora, se você pega uma prova e está escrito ‘muito bem’, nossa!, 
você diz ‘vou ler a resposta de novo porque está bom (AC1, 2018).  

 Essa crítica feita por AC1 implica algumas reflexões acerca do contexto de 

formação docente inicial. AC3, ainda sem o embate com as questões postas pela etapa 

de intervenção da pesquisa, considerou a realização de atividades de revisão na 

universidade. AC1, por outro lado, destacou problemas que direcionam o mesmo 

processo ao domínio de uma correção, sem diálogo, como no subjetivismo idealista e no 

objetivismo abstrato (VOLOCHINOV, 2017 [1929]). Essa contradição pode ser 

esclarecida com a resposta que AC3 dá no levantamento final a uma pergunta muito 

semelhante àquela do levantamento inicial: 

Figura 30: Resposta de AC3 a questionamento do levantamento final 

 

Fonte: levantamento final 



148 
 

Figura 31: resposta de AC3 a questionamento do levantamento final (continuação da 
figura anterior) 

 

Fonte: levantamento final 

 Constata-se que AC3 muda de opinião com relação ao trabalho com as etapas de 

revisão e de reescrita na universidade, se comparado ao exemplo da figura 29. No 

entanto, isso não se constitui como uma contradição de ideias da acadêmica, e sim, 

como resultado do conhecimento adquirido ao longo do processo de intervenção. 

Possivelmente, na primeira resposta a professora em formação avaliava a prática de 

revisão de textos em consonância com a prática de correção, de forma a assumir como 

parâmetro aquilo que se naturalizou por sua vivência escolar, universitária etc. 

Posteriormente, ao refletir sobre a complexidade do processo, AC3 passa a diferenciar o 

desenvolvimento de apenas correções do desenvolvimento de uma revisão. Ela também 

retoma a noção de tempo, de excesso de conteúdos, e afirma que a atividade, em geral, 

finda-se com a produção do texto, o que elimina a característica processual da escrita 

como trabalho (GERALDI, 1997).  

 Nesse sentido, se a universidade não busca assumir uma prática dialógica – 

desde os primeiros anos, em todas as atividades – em relação aos textos produzidos 

pelos acadêmicos, ela acaba confirmando concepções que foram assumidas fora do 

contexto universitário, o que, por sua vez, afeta no desenvolvimento da união 

indissolúvel entre teoria, metodologia e prática, uma vez que esta última, pela 

contradição, desautoriza as outras duas. Em outros termos, pretende-se destacar que, se 

os indivíduos chegam à universidade com concepções práticas naturalizadas, a prática 

universitária pode fazer natural o dialogismo para que, no momento da reflexão teórica 

e metodológica, o professor em formação possa ter clareza do que representa ao 

processo de ensino e aprendizagem assumir uma ou outra concepção de linguagem e de 

escrita, caso contrário, o discurso dialógico da universidade encontrará resistência na 

sua prática não dialógica que ganha reforço, ainda, no histórico de vida escolar de cada 

aluno.  
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 Isso, por sua vez, vai ao encontro das discussões promovidas na Seção 3.1.2, 

quando se afirmava que a revisão de textos não se basta em princípios teóricos e 

metodológicos, pois têm pela prática enunciativa a característica social. Portanto, 

mesmo o estudo da revisão em sua natureza teórico-metodológica e prática – por 

exemplos, por si só, não basta para a apropriação pelos professores em formação, pois a 

linguagem, como afirma Volochinov (2017 [1929]), apreende-se pela vitalidade das 

relações sociais, pelo estabelecimento de diálogos reais. Assim, antes de estudar as  

características da revisão, deve-se apreendê-la como uma necessidade para as relações 

de interlocução, pois de outra forma se estará, inevitavelmente, no domínio do 

objetivismo abstrato.  

Com o levantamento dessas questões, sustenta-se, neste trabalho, que a formação 

dos conceitos e das práticas de revisão e reescrita na formação docente inicial pode se 

assentar nas seguintes perspectivas para seu ensino:  

1) na apreensão da revisão e da reescrita enquanto procedimentos normais da 

escrita como trabalho na vivência acadêmica, ou seja, na realização de reescritas, pelos 

professores em formação, de acordo com as revisões de seus docentes;  

2) no aprendizado teórico acerca das bases do Círculo de Bakhtin, em específico, 

as propriedades do enunciado;  

3) no aprendizado teórico acerca da revisão com base em princípios para a 

leitura do texto do aluno e para a construção da intervenção (cf. Quadro 2);  

4) em consonância com o item anterior, no estudo das metodologias de revisão;  

5) no trabalho direcionado de revisão concreta em textos disponibilizados pelo 

professor, no estágio, dentre outros, em acompanhamento a todo processo anterior. 

 O primeiro item está relacionado a todo percurso acadêmico, em outras palavras, 

à posição de aluno do futuro professor, para que, além de assumir a autoria e a posição 

de sujeito de sua própria palavra (GERALDI, 1997 [1991]; GERALDI, 2016), ele 

internalize, naturalize práticas dialógicas constantes na concepção de escrita como 

trabalho. Isso quer dizer que a academia, enquanto contexto pedagógico, não está alheia 

ao fato de buscar construir atividades processuais de escrita, de modo a incluir etapas de 

revisão e reescrita baseadas em princípios dialógicos. Assim, no momento de reflexão 
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teórica e metodológica acerca desses conceitos, o docente em formação já estará 

parcialmente familiarizado à concepção de linguagem como forma de interação.  

 O segundo item é direcionado às disciplinas que tratam especificamente da 

perspectiva enunciativa do Círculo de Bakhtin. Os acadêmicos, nesse sentido, 

necessitam de clareza acerca da natureza da linguagem enquanto forma de interação e 

dos demais conceitos ou elementos que são abarcados pelo enunciado: signo ideológico, 

palavra, gênero, responsividade, contexto extraverbal e entonação valorativa 

(BAKHTIN, 2016a [1976]; BAKHTIN, 2016b [1978]; BAKHTIN, 2017 [1975]; 

VOLOCHINOV, 2013a [1930]; VOLOCHINOV, 2013b [1930]; VOLOCHINOV, 

2013c [1926]; VOLOCHINOV, 2013d [1930]; VOLOCHINOV, 2017 [1929]). Esse 

conhecimento é importante para compreender a dinâmica do terceiro item: os princípios 

dialógicos presentes na revisão dos textos. Isso porque, o docente não irá mais se pautar 

na superficialidade do texto, mas na palavra do aluno, na adequação ao gênero e ao 

interlocutor; além disso, sua revisão perderá a característica de manual a ser aplicado e 

passará a ter como base a relação de interlocução com o aluno e com o texto que, na 

perspectiva de Fuza, Ohuschi e Menegassi (2011), é o lugar de interação entre docentes 

e discentes. É nesse complexo que se inserem as metodologias (item 4), já que seu 

aprendizado deve ser guiado em função das questões anteriores, o que afasta o senso 

comum de que basta o conhecimento de metodologias interativas para se fazer 

dialógico.  

 O último item se relaciona com os exercícios práticos direcionados. É 

importante fornecer aos acadêmicos, concomitantemente às etapas anteriores, a 

possibilidade de revisar textos em conjunto com o docente, por meio de um processo 

contínuo e constante, até que ele adquira a proficiência necessária. Para tanto, é 

fundamental, na graduação, o contato cada vez mais próximo com os contextos reais, 

especialmente na realização dos estágios, para que, de fato, seja possível promover um 

alinhamento entre a teoria, a metodologia e a prática, essencial para o exercício da 

profissão e para a realização de atividades de escrita na perspectiva dialógica.  

 

3.4 DIFICULDADES E FALHAS DO PROCESSO DE PESQUISA 
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 O percurso do Estudo de Caso também evidenciou algumas dificuldades e falhas 

– próprias ao processo de pesquisa, seja na elaboração dos procedimentos, na coleta de 

dados ou quanto às características contextuais, como da turma investigada.  

 O primeiro aspecto a ser destacado com relação a isso é a atitude apática 

assumida pelas acadêmicas durante todo o processo. Foram poucas as vezes em que as 

alunas participaram da aula e promoveram algum tipo de discussão. As situações de 

interação citadas ao longo da dissertação corroboram esse fato, haja vista a carência de 

dados nesse sentido.  

 Embora a apatia fosse uma característica da turma e não dissesse respeito só 

especificamente à pesquisa – como destacado previamente pela professora responsável 

pela disciplina, julgava-se que essa atitude estaria acentuada nos primeiros contatos e 

que, posteriormente, seria minimizada. Então, como as primeiras aulas foram de cunho 

teórico, aceitou-se a pouca participação das acadêmicas por considerar um fato normal, 

o que se constituiu como um equívoco. Talvez fosse necessário, naquele momento, 

readequar o planejamento e desenvolver atividades que exigissem a participação, de 

forma a desenvolver melhor a interação.   

 Além da etapa que considerava a orientação à revisão dos textos do estágio, que 

já era prevista no planejamento, apenas a exposição oral foi uma estratégia nova para 

tentar despertar a participação mais efetiva, nas discussões, por parte das participantes, 

mas que não gerou os resultados esperados, também, por questões que envolvem a 

elaboração da proposta. Ao criar os parâmetros para a realização dessa exposição, o 

pesquisador considerou a totalidade da experiência no estágio e pediu uma 

sistematização da proposta, das aulas, da preparação, da execução, da revisão e da 

reescrita. No entanto, não se considerou que aquele era o primeiro contato das 

professoras em formação com a experiência, o que fez que os seminários fossem 

apresentados com uma centralidade maior no impacto de estar na sala de aula, e não no 

fato de revisar e reescrever textos, embora isso também tenha sido considerado. Assim, 

a proposta deveria ter sido realizada com a exigência de mais ênfase no procedimento 

de revisão e na recepção, pelos alunos, na reescrita.  

 A etapa de orientação à revisão dos textos do estágio, prevista no planejamento, 

teve mais participação em relação às outras. No entanto, a utilização de seus dados foi 

prejudicada por um fator em específico: a comparação entre as interações orais e os 
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textos escritos acerca dos quais se discutia na ocasião. As orientações foram divididas 

em dois dias diferentes, conforme a disponibilidade das acadêmicas e do pesquisador: 

no primeiro dia foram orientadas AC3 e AC5. No segundo dia, AC1. Dependia-se, 

nesse momento, de algumas questões, dentre elas, a adequação aos horários de aula na 

universidade, a data de realização das atividades de escrita no estágio, as datas 

disponíveis para a reescrita. Assim, a tarefa de digitalização dos exemplos teve que ser 

imputada às próprias acadêmicas, já que o pesquisador não teria contato com elas antes 

que os textos fossem devolvidos aos alunos do estágio.  

 Isso ocorreu porque, como já destacado nas seções anteriores, o pesquisador não 

realizou revisões em conjunto com as participantes da pesquisa, mas utilizou os 

exemplos para gerar reflexões e sugerir possíveis intervenções, já que o pouco tempo 

não permitia que a revisão em si fosse realizada no encontro. Dessa forma, as 

acadêmicas fariam as revisões por conta própria, em casa, e devolveriam no estágio. 

Com isso, o pesquisador pediu para que cada acadêmica, após realizar a revisão, 

digitalizasse aqueles textos que foram lidos e discutidos durante o encontro, para que 

fosse possível constatar os impactos da orientação. Vários textos foram lidos, no 

entanto, apenas dois exemplos de cada acadêmica foram discutidos em todos os seus 

aspectos, nos demais, o pesquisador apenas apresentava algumas impressões. 

 No entanto, talvez por comunicação ou explicação falhas, as acadêmicas não 

privilegiaram a digitalização dos textos mais discutidos durante o encontro de 

orientação, mas outros textos que o pesquisador não chegou a dar ênfase. Isso elucida o 

fato de as explicações acerca do processo de orientação, no tópico acima, serem de 

cunho genérico, pois, embora os parâmetros estabelecidos por meio de um ou dois 

textos servissem de base para a revisão dos demais, a descrição na pesquisa careceu de 

um exemplo que pudesse ser colocado em comparação com os diálogos em sala. Seria 

necessário, nesse caso, que o próprio pesquisador fizesse a seleção para a digitalização, 

o que foi impossibilitado pelas questões de adequação de horários e de logística.   

 O segundo aspecto a ser destacado é com relação às atividades de revisão de 

textos realizadas pelas acadêmicas. Embora os exemplos discutidos ao longo dessa 

dissertação demonstrem dados pertinentes, julga-se que seria interessante, durante o 

percurso, ampliar a realização dessas atividades e estender para outros gêneros que 

fossem sugeridos pelas próprias participantes, o que diversificaria as perspectivas, já 
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que o trabalho se deu sobre os gêneros resposta, fábula, relato pessoal e crônica, estes 

dois últimos em virtude da especificidade do estágio. 

 Essas dificuldades e falhas, embora evidentes após o distanciamento, fizeram 

parte do processo de geração dos registros e da construção de conhecimentos durante a 

investigação como algo natural ao contexto, o que é característico de pesquisas 

qualitativas, especialmente no Estudo de Caso, em que a presença do pesquisador e sua 

ação sobre o contexto são constituintes dos resultados.    
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CONCLUSÃO 

 

 Esta dissertação, com base nos pressupostos teóricos do Círculo de Bakhtin e da 

Linguística Aplicada, abordou o processo de formação dos conceitos de revisão e 

reescrita no curso de Letras. Pautou-se, portanto, na maneira como as professoras em 

formação inicial compreendem e trabalham com essas etapas, em como a universidade 

aborda esse aspecto em seu programa e quais estratégias podem contribuir para o ensino 

e aprendizagem da revisão e da reescrita no âmbito acadêmico. A investigação foi 

desenvolvida por meio de um Estudo de Caso Explanatório, de natureza qualitativa, que 

possibilitou ao pesquisador a imersão no contexto pesquisado (BELOTI, 2016; 

MARTINS, 2008; YIN, 2005), de forma a desenvolver um plano de estudos para a 

reflexão acerca da temática abordada.  

 Objetivava-se, com a investigação: a) compreender a situação dos acadêmicos 

em relação aos conceitos de revisão e reescrita após o estudo teórico, metodológico e 

prático dos conceitos, em comparação ao levantamento inicial; b) analisar os motivos 

que levam os acadêmicos a manter, no decorrer da graduação, concepções e práticas 

assumidas em outros estágios de sua formação; c) refletir acerca de caminhos para que a 

academia possa potencializar, ao futuro professor, o estudo das etapas de revisão e 

reescrita.  

 Quanto ao primeiro objetivo, constatou-se, por meio das atividades do 

levantamento inicial, que as acadêmicas tinham uma compreensão teórica acerca da 

noção de concepção, seja de linguagem, de escrita ou de revisão e reescrita. Os 

conceitos de dialogismo e interação foram apontados como concepções, o que 

demonstra que as professoras em formação tiveram contato com a perspectiva 

enunciativa do Círculo de Bakhtin, principalmente, devido à disciplina de Texto e 

Enunciação, cursada no ano anterior à realização da pesquisa. Com isso, percebeu-se 

que as acadêmicas tratavam dialogismo ou interação como sinônimos de determinadas 

concepções, não como componentes delas, portanto, mesmo ambiguamente, 

sustentavam um tipo de posição teórica.  

 Essa posição, no entanto, não era confirmada na prática. Os registros do 

levantamento inicial demonstraram que as correções de textos efetuadas pelas três 
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acadêmicas não ultrapassavam o nível mais superficial e se pautavam, basicamente, em 

pontuação e ortografia, sem atentar à palavra, à finalidade, ao gênero e ao auditório 

social do texto (BAKHTIN, 2016b [1978]; MENEGASSI, 2013; VOLOCHINOV, 

2013c [1926]; VOLOCHINOV, 2017 [1929]), portanto, sem respaldo em princípios 

dialógicos. Isso se refletia, também, nas metodologias utilizadas pelas professoras em 

formação, em geral, de correção resolutiva, correção indicativa e, em menor grau, de 

alguns apontamentos (MENEGASSI; GASPAROTTO, 2016; RUIZ, 1998; SERAFINI, 

1995), o que revelava desconhecimento de outras formas de abordagem além daquelas, 

provavelmente, adquiridas ao longo da formação pessoal.  

 No decorrer da ação da pesquisa, verificou-se uma gradual tomada de 

consciência quanto ao processo de revisão e reescrita de textos, em que as professoras 

em formação perceberam sua inserção em concepções alheias ao dialogismo e, por meio 

do estudo em conjunto com o pesquisador, incorporaram mais aspectos teóricos e 

metodológicos voltados à prática. Assim, principalmente na etapa em que foram 

trabalhados os textos do Estágio supervisionado, houve uma aproximação maior da 

concepção dialógica, em que as acadêmicas buscaram analisar melhor a palavra do 

aluno, evitar o excesso de correções e, de forma mais evidente, variar quanto à 

aplicação metodológica.  

 Por outro lado, essa aplicação metodológica revelou, em alguns casos, uma 

ambiguidade: a de considerar que o processo de revisão, pelo prisma dialógico, 

caracteriza-se, apenas, pela correta escolha da metodologia de intervenção. Alguns 

dados demonstraram um esforço das acadêmicas em utilizar uma das formas de 

correção textual-interativa, de modo a assumir uma postura dialógica, no entanto, com 

foco nos elementos mais superficiais do texto. Assim, os mesmos aspectos antes 

abordados por correções indicativas ou resolutivas foram transplantados para a forma 

textual-interativa, o que não faz com que a revisão esteja dentro da perspectiva da 

escrita como trabalho, com base em princípios dialógicos (cf. Quadro 2).  

 Isso ficou evidente, sobretudo, no levantamento final. Nessa etapa, as 

acadêmicas seguiram, basicamente, dois caminhos: 1) fazer correções mais voltadas às 

concepções tradicionais com base nas metodologias de correção indicativa ou correção 

resolutiva; 2) fazer correções mais voltadas às concepções tradicionais com base na 

correção textual-interativa. Em ambos os casos o fator primordial para a realização de 
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uma revisão pela perspectiva do dialogismo e das concepções de linguagem como forma 

de interação e escrita como trabalho – abordado durante a ação da pesquisa – foi 

desconsiderado: a aplicação de princípios dialógicos na leitura e apreensão do texto do 

aluno que orientem à escolha adequada das formas de intervir.  

 Desse modo, constatou-se que há uma tendência no estudo dos processos de 

revisão e reescrita à retomada de concepções mais tradicionais, mesmo com o 

aprofundamento nos aspectos teóricos, metodológicos e práticos de outras perspectivas. 

As acadêmicas, mesmo progredindo quanto à compreensão desses processos, oscilaram 

quanto à clareza e domínio no momento de mobilizar a teoria e a metodologia para a 

construção de uma prática dialógica. O aumento do repertório metodológico, nesse caso, 

constituiu-se como elemento central que, para elas, confirmava a inserção nas 

concepções de linguagem como forma de interação e escrita como trabalho, o que não 

aconteceu efetivamente – constatação que condiz com a primeira proposição teórica da 

pesquisa.  

 Isso conduz ao segundo objetivo, que buscava analisar porque há essa tendência 

em manter concepções tradicionais, assumidas em outros estágios de formação. Em 

primeiro lugar, considerou-se o longo processo de naturalização prática de correções 

tradicionais. O fato de realizarem correções de um determinado tipo nos textos 

disponibilizados pelo professor, mesmo sem orientação prévia e sem o estudo daquele 

conteúdo, demonstra concepções consolidadas pela formação anterior das participantes 

da pesquisa. Em outras palavras, esses indivíduos apreenderam as práticas a que foram 

submetidos nos bancos escolares, já que as concepções tradicionais formaram a maioria 

dos professores nas décadas de 80 e 90 e ainda se fazem presentes nas escolas 

(PERFEITO, 2005). Essa constatação pode ser reforçada pela observação de que AC5, a 

acadêmica com mais idade dentre as três e com mais experiência pedagógica, é a que 

mais se afastou das concepções dialógicas.  

 Também, a análise comparativa dos dados, principalmente do levantamento 

inicial e do levantamento final, demonstrou que essa naturalização é reforçada durante a 

graduação. As acadêmicas afirmaram que, ao produzirem textos na modalidade escrita 

da língua, poucas vezes realizaram revisões, e quando realizadas foram, em geral, 

pautadas em aspectos como a ortografia e a pontuação, apenas. Diante disso, 

compreende-se que a academia, em casos como esse, insere-se na mesma linha que 
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atravessa toda a formação básica, o que permite que a naturalização das práticas 

tradicionais, mesmo diante da abordagem teórica e metodológica de outras concepções, 

não seja rompida. Assim, pode-se afirmar que o dialogismo, nas concepções de 

linguagem como forma de interação e escrita como trabalho só se efetiva no processo 

formativo se também constituir uma prática constante.  

 Diante disso, compreendeu-se que, ainda, que o trabalho com os conceitos de 

revisão e reescrita, em disciplinas isoladas, é insuficiente para a efetiva formação e o 

rompimento da naturalização que mantêm nos acadêmicos as concepções assumidas em 

outros contextos – o que confirma a segunda proposição teórica da pesquisa. A 

amplitude do escopo teórico, o tempo demandado para as atividades práticas e a 

necessidade de trabalhar outros conteúdos inviabiliza o aprofundamento quanto aos 

processos de revisão e reescrita.  

 O terceiro objetivo pautava-se na reflexão acerca de caminhos para confrontar os 

problemas apontados anteriormente. Propôs-se, para tanto, uma perspectiva na formação 

docente inicial pautada em cinco aspectos, de acordo com uma ordem metodológica: 1) 

na apreensão da revisão e de reescrita enquanto vivência acadêmica; 2) no aprendizado 

teórico acerca dos conceitos que compõem o dialogismo; 3) no aprendizado teórico 

acerca da revisão com base em princípios dialógicos; 4) no estudo das metodologias de 

revisão; 5) no trabalho concreto de revisão, pelos acadêmicos, em outros textos.  

 Essa definição de um processo em cinco etapas foi desenvolvida com base na 

percepção das dificuldades de romper com a naturalização das práticas tradicionais e do 

subterfúgio de dispor de um repertório metodológico para se definir a revisão como uma 

prática dialógica. A sequência apresentada contemplou: 1) a necessidade de aproximar, 

na academia, os discursos teórico e prático; 2) a formação sólida nos conceitos 

dialógicos de forma a utilizá-los como princípios de revisão; 3) o estudo das 

metodologias, posterior ao aprofundamento das bases dialógicas, para demonstrar que a 

aplicação, sozinha, não define o dialogismo; 4) a constância prática de revisões.  

 Com isso, a presente dissertação demonstrou que a formação teórica, 

metodológica e prática dos conceitos de revisão e reescrita na graduação em Letras é um 

processo complexo, pois as reflexões não se assentam na superficialidade da análise dos 

textos, mas no aspecto enunciativo e nos conceitos que definem a linguagem para além 

de um instrumento e na escrita de textos como uma ação sustentada pela língua e pelas 
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condições de produção – escrita como trabalho (GERALDI, 1997 [1991]; 

VOLOCHINOV, 2017 [1929]). Diante disso, este estudo não se pretendeu conclusivo, 

apenas visou contribuir com algumas considerações pertinentes, para fortalecer o campo 

das investigações acerca do contexto de formação docente inicial, preponderante para a 

futura atuação dos professores. 

 Diante de tais resultados e, sobretudo, com base nas experiências relativas a 

todas as etapas da investigação, vislumbrou-se uma possibilidade para outros estudos. 

Trata-se de pesquisa que verse sobre o papel assumido pelos acadêmicos em sua 

graduação: alunos ou professores em formação, como esses aspectos influenciam na 

solidez da formação e como a universidade pode mobilizar esses fator, especialmente no 

que diz respeito aos conceitos de revisão e reescrita.       
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ANEXO 1 

 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO/ANUÊNCIA 
 

Eu, ___________________ (nome do responsável), 

________________________ (cargo ocupado no local onde a 

pesquisa será realizada, por exemplo, ‘diretor do Hospital da 

Saúde”), tenho ciência e autorizo a realização da pesquisa intitulada 

_________________________________ (inserir título da pesquisa) 

sob responsabilidade do pesquisador ________________________ 

(inserir nome do pesquisador responsável) no 

______________________ (inserir o nome do local onde a 

pesquisa será realizada). Para isto, serão disponibilizados ao 

pesquisador  ________________________________ (inserir o que 

será disponibilizado ao pesquisador, se somente o uso do espaço 

físico, se documentos para análise, por exemplo ou mesmo, o que 

metodologicamente será realizado no local).   

 

(Cidade), (data). 

 

 

_____________________________ 

(nome completo do responsável e cargo ocupado no local 
onde a pesquisa será realizada)  
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Atenção: Este documento deverá ser impresso em folha de papel timbrado do local onde a 
pesquisa será realizada e/ou conter o carimbo institucional do responsável.  
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

Prezado(a) Colaborador(a),  

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa Apropriação dos conceitos e 

das práticas de revisão e reescrita por alunos do curso de Letras, sob a 

responsabilidade de Paulo Cezar Czerevaty, que irá investigar como os acadêmicos 

do curso de Letras estão trabalhando a teoria e a prática dos conceitos de revisão e de 

reescrita.  

 O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO.  

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO 

Emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

Número do parecer: 2.850.156 

Data da relatoria: 28/08/2018 

  

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você irá realizar 

atividades de escrita que contemplem as etapas de revisão e de reescrita, além de ter 

contato com teorias que sustentam essas práticas, de modo a desenvolver, em 

conjunto com o pesquisador, um conhecimento mais amplo do ensino da escrita.  

Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer 
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participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado as 

atividades, sem nenhum prejuízo para você.  

 

2. DESCONFORTOS: O(s) procedimento(s) utilizado(s): gravação de aulas, aplicação 

de atividades poderão trazer algum desconforto como o constrangimento mediante 

essas práticas e a presença do pesquisador na sala de aula. Se você precisar de 

algum tratamento, orientação, encaminhamento etc, por se sentir prejudicado por 

causa da pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente da mesma, o pesquisador se 

responsabiliza por prestar assistência integral, imediata e gratuita.  

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de possibilitar 

aos docentes – pesquisador e graduandos – a compreensão mais apurada de 

procedimentos como de revisão e reescrita, contribuindo para um efetivo ensino da 

escrita na escola brasileira.  

 

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer ou que 

sejam conseguidas por atividades em sala de aula serão utilizadas somente para esta 

pesquisa. Seus arquivos, dados, informações pessoais ficarão em segredo e o                                                                 

seu nome não aparecerá em lugar nenhuma das atividades nem quando os resultados 

forem apresentados.  

 

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos 

métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador 

responsável.  

Nome do pesquisador responsável: Paulo Cezar Czerevaty 

Endereço: Rua Casemiro Graniska, 155, Ivaí-PR 

Telefone para contato: (42) 99142-9550 
Horário de atendimento: 

6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da 

pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira.   
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7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em 

participar deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que 

se segue, em duas vias, sendo que uma via ficará com você.     

 

==================================================================

== 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 

Sr.(a)__________________________, portador(a) da cédula de identidade 

_____________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, teve 

oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente 

explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será 

submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta 

pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

Guarapuava, ______de ________________ de ______. 

 

 

______________________________ 

Assinatura do participante / Ou Representante legal 

 

       

_______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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_______________________________ 

 

Assinatura do Acadêmico  
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APÊNDICES 
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APÊNDICE 1 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE (UNICENTRO) 

 

- Nome:________________________________________________________________ 

- Idade:__________ Cidade natal: ____________ Profissão:______________________ 

- Possui algum curso superior completo? Sim ( ), Não ( ). Qual?___________________ 

- Já teve algum tipo de experiência prática com a educação? Sim ( ), Não ( ). Qual? 
______________________________________________________________________ 

 

EXERCÍCIOS 

A) As perguntas e respostas que são disponibilizadas abaixo fizeram parte de uma 
atividade acerca do conto A terceira margem do rio, de Guimarães Rosa. Pela sua 
experiência com o ensino (Pibid, estágios ou atuação profissional), na situação normal 
de sala de aula, o que o professor pode fazer diante das respostas dadas pelos alunos?  

 

Questão 01: 

Pergunta: O que é a “terceira margem do rio”? a) Deus; b) céu; c) inferno; d) 
doença; e) loucura; f) solidão; g) morte; h) outra. Qual? Explique a interpretação em, 
no mínimo, cinco linhas. 

Resposta: 
A morte pois ele passa desse mundo para o outro pois a morte simboliza essa terceira 
margem do rio, pois ele se isolou ficando na canoa por moda de uma doença quensabe 
ou para querer sucego ele se isola da sociedade por algum sentimento ou de ideia que 
ele possuia 
 

Questão 02:  

Pergunta: Releia o trecho: “Minha irmã se mudou, com o marido, para longe daqui. 
Meu irmão resolveu e se foi, para uma cidade. Os tempos mudavam, no devagar 
depressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo também, de uma vez, residir com uma 
irmã, ela estava envelhecida. Eu fiquei aqui, de resto. Eu nunca poderia querer me 
casar. Eu permaneci, com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei – na 
vagação, no rio, no ermo – sem dar razão de seu feito. Seja que, quando eu mesmo quis 
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saber, e firme indaguei, me diz-que-disseram: que constava que nosso pai, alguma vez, 
tivesse revelado a explicação, ao homem que para ele aprontara a canoa. Mas, agora, 
esse homem já tinha morrido, ninguém soubesse, fizesse recordação, de nada mais. Só 
as falas conversas, sem senso, como por ocasião, no começo, na vinda das primeiras 
cheias do rio, com chuvas que não estiavam, todos temeram o fim do mundo, diziam: 
que nosso pai fosse avisado que nem Noé, que, por tanto, a canoa ele tinha antecipado; 
pois agora me entrelembro. Meu pai, eu não podia malsinar. E apontavam já em mim 
uns primeiros cabelos brancos.” 

Imagine o encontro do filho com o “responsável” pela construção da canoa caso ele 
estivesse vivo. Qual seria a explicação para o isolamento do pai? 

Resposta:  
Existem várias formas de explicar o isolamento insatisfação famílias podia ser uma 
bem provável outro poderiaser o pagamento de uma promessa 
 

B) Seguindo o mesmo procedimento das atividades realizadas acima, leia esse rascunho 
de uma fábula produzida por um aluno em Sala de apoio e, na posição de professor, 
estabeleça parâmetros para que o estudante possa melhorar o seu texto.   

Texto:  
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Texto transcrito: 

certo dia (texto rasurado), a tarde, um Pastor foi á uma pescaria. Arrumou sua mochila 
com minhocas, ração (texto rasurado) a vara e foi pescar com seu fusca. (texto 
rasurado) quase chegando no rio para pescar lembrou que esqueceu a comida e voltou 
para a sua casa. arrumou uma cesta de frutas e levou seu refrigerante. no caminho 
avistou uma família humilde e (texto rasurado) estavam com fome. O pastor com 
aquela cesta cheia de frutas resolveu ajudá. família. E enfim foi indo. Avistou um 
senhor com uma pá o pastor perguntou: se aquele senhor iria pescar, o homem disse 
vou sim o Pastor (texto rasurado) convidou aquele senhor para ir junto com seu fusca 
até o rio e aquele senhor aceitou e por último o pastor foi e enfim chegou ao rio. Ele 
pegou 4kg de Peixes e foi embora. e ajudou aquela família e aquele senhor. E ele 
voutar para casa muito feliz por ter ajudado aquelas pessoas. Fim.   

C) Realize o mesmo procedimento de intervenção no exemplo a seguir:  

Texto: 
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Texto transcrito:  

Era uma vez um homem que se chamava luan que morava numa casa mal-assombrada 
um dia ele escuto um barulho ele falo deve cer o relógio nas não  

D) A partir de seus conhecimentos de graduando, responda:  

1) O que você entende por revisão e reescrita?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2) No curso de Letras, você, enquanto aluno, realizou atividades de revisão e reescrita? 
Quais? Como foram os procedimentos?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

3) Qual é a diferença entre correção e revisão? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

4) O que você entende por redação? Redação e texto é a mesma coisa? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

5) O que é uma “concepção de linguagem”? e uma “concepção de escrita”? Na posição 
de graduando em Letras, qual é a concepção de linguagem que você assume?  
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 

ATIVIDADES 

Aluno:________________________________________________________________________ 

1) A partir dos conhecimentos adquiridos acerca do processo de revisão e reescrita, bem 
como, da própria reescrita efetivada no exemplo abaixo, analise o texto e elabore novas 
propostas de melhoramento, utilizando as metodologias da revisão textual-interativa. 

 

A morte. O pai isolou-se na canoa por conta de uma doença ou para ter sossego, mas ele 
acabou morrendo, simbolizando a terceira margem do rio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 

 

ATIVIDADES 

 

Aluno:________________________________________________________________________ 

1) A partir dos conhecimentos adquiridos acerca do processo de revisão e reescrita, bem 
como, da própria reescrita efetivada no exemplo abaixo, analise o texto e elabore novas 
propostas de melhoramento, utilizando as metodologias da revisão textual-interativa. 

 

Era uma vez um homem que se chamava Luan e que morava numa casa mal-assombrada. Um 
dia ele escutou um barulho ele e falou: - deve ser o relógio! mas não!! ele estava enganado, 
pois não havia relógio na casa, era um fantasma.  
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ATIVIDADES 

Aluno:________________________________________________________________________ 

1) A partir dos conhecimentos adquiridos acerca do processo de revisão e reescrita, bem 
como, da própria reescrita efetivada no exemplo abaixo, analise o texto e elabore novas 
propostas de melhoramento, utilizando as metodologias da revisão textual-interativa. 

 

Existem várias formas de explicar o isolamento, uma delas pode ser a insatisfação familiar, 
outra possível explicação poderia ser o pagamento de uma promessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


