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RESUMO

O presente estudo situa-se no domínio da Lingüística Aplicada, ensino-aprendizagem de
língua materna, na área de produção textual escrita, a partir da noção de gêneros textuais,
especificamente do gênero resenha acadêmica no ensino superior. Para fundamentá-lo,
buscamos sustentação nos estudos lingüísticos de linha enunciativo-discursiva. A justificativa
para este estudo nasceu da constatação de que os alunos ao chegarem à universidade não
reconhecem textos nos gêneros científico-acadêmicos, conseqüentemente, não conseguem
escrevê-los. Nosso objetivo foi aplicar a teoria dialógica da linguagem, proposta por Bakhtin e
Volochinov (1999), ao ensino-aprendizagem do gênero resenha acadêmica, bem como à
análise e descrição interpretativa dos aspectos constitutivos do gênero – dimensão social e
verbal – em vinte textos de alunos de primeira fase do curso de Pedagogia (Faculdade
Municipal de Palhoça – grupo1) e em vinte textos de alunos de primeira fase do curso de
Biblioteconomia (Universidade Federal de Santa Catarina – grupo 2). Seguindo essa vertente,
elaboramos um projeto a partir dos pressupostos filosóficos bakhtinianos, e também nos
apoiamos em conceitos propostos por Vygotsky (2000) no que diz respeito à concepção de
ensino-aprendizagem, e o aplicamos apenas aos alunos do curso de Biblioteconomia. A partir
disso, a pesquisa se propôs a promover ações de intervenção em relação ao “domínio” do
gênero pelos alunos, especialmente, nos aspectos constitutivos (conteúdo temático,
organização composicional e estilo). Os resultados indicam que são perceptíveis as
contribuições dessa abordagem à aprendizagem dos alunos do ensino superior, pois na análise
de dados observamos um contraste significativo nos dois grupos de textos. O grupo 2, que
experienciou o processo, conseguiu fazer uso das dimensões social e verbal, das relações
dialógicas do gênero através de seus traços constitutivos, enquanto que o grupo 1, que não
passou pelo processo, utilizou em menor número esses elementos e em menor percentagem de
textos. Os resultados comprovam desconhecimento parcial do gênero por parte desses alunos
e corrobora a relevância da pesquisa. No que diz respeito à necessidade de se promover o
acesso de alunos a gêneros secundários, em nosso caso, resenha acadêmica, cabe à instituição
fazê-lo.

Palavras-chave: Lingüística Aplicada; resenha acadêmica; ensino-aprendizagem.

ABSTRACT

In the context of Applied Linguistics, this study aims to apply a dialogical theory of language
– proposed by Bakhtin and Volochinov (1999) – to the teaching-learning process of a
particular academic genre, namely that of academic review. To do so, it analyzes and
describes interpretively the aspects that constitute this genre (i.e. its social and verbal
dimensions) using twenty texts written by students attending the first semester of the
Pedagogy Course at Municipal University of Palhoça (Group 1), and twenty texts written by
students attending the first semester of the Librarian Course at Federal University of Santa
Catarina (Group 2). The motivation of this study comes from the fact that students who start
University courses can – more often than not – barely recognize academic-scientific genres
and consequently are not able to write them. In this sense, the current research has tried to
promote interventionist actions in relation to the students’ genre control, especially in terms of
constitutive aspects (i.e. thematic content, compositional organization and style). The results
indicate substantial contributions from that approach to the students participating in the study.
Group 2, which experienced the process, was able to use social and verbal dimensions from
the genre’s dialogical relations throughout its constitutive traits. Group 1, on the other hand,
which did not experience the same process, used fewer constitutive traits of the review genre,
which shows that the lack of knowledge from those students has a negative effect on their
academic writing skills. This also highlights the necessity for academic institutions to promote
students’ access to secondary genres: the academic review as a case in point.

Keywords: Applied Linguistics; academic review; teaching-learning process.
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Capítulo 1 – INTRODUÇÃO

1.1 PRELIMINARES
A discussão do ensino-aprendizagem a partir dos gêneros textuais, no contexto
nacional, cresceu em nível institucional com a publicação dos Parâmetros Curriculares
Nacionais de Ensino Fundamental I e II (BRASIL,1998) e do Médio (BRASIL, 1999; 2005),
em que os gêneros textuais1 são propostos como objeto de ensino para as aulas de língua
materna. Segundo os PCNs (BRASIL,1999; 2005, p. 8) “o estudo dos gêneros do discurso e
dos modos como se articulam proporciona uma visão mais ampla das possibilidades de usos
da linguagem”. O conceito de gêneros textuais possibilita uma concepção de língua, “como
conhecimento de mundo em interação [...]” (BRASIL, 1999; 2005, p. 17).
Também é mencionado nos PCNs (BRASIL, 1999; 2005, p. 17) que a língua é
“dialógica por princípio, não há como separá-la de sua própria natureza, mesmo em situação
escolar”. Assim, deveríamos analisá-la em funcionamento, isto é, no ato comunicativo,
considerando os diferentes elementos implicados nesse ato.
Além desses documentos, diversas pesquisas no cenário acadêmico apontam para o
ensino de gêneros como alternativa para modificar algumas práticas de ensino vistas como
“tradicionais” e para repensar a questão de formação de professores. Entre essas, temos as de
Rojo (2000; 2005), Brait (2002), Motta-Roth (2001a), Furlanetto (2002), Bonini (2002),
Machado; Lousada; Abreu-Tardelli (2004), Meurer (2004; 2006). Esses estudos indicam que
uma dimensão essencial da textualidade é sócio-histórica. A partir desse ângulo, a presente
pesquisa propõe uma análise da compreensão global das ações de linguagem e dos textos que
as materializam, conjugando a dimensão social dos textos – suas relações dialógicas de
interdependência com o mundo social – e uma análise da dimensão verbal.
1

Nesta pesquisa optamos por usar os termos gêneros textuais e gêneros discursivos como sinônimos, apesar do
debate que existe em torno dos mesmos, conforme Rojo (2005).
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Especificamente sobre o gênero resenha acadêmica, entendido como um texto que
resume e avalia um livro, a grande maioria dos estudos encontrados, como os de Severino
(2002), e de Medeiros (1991) tratam de modelos estruturais mais ligados aos esquemas
cognitivos. Localizamos poucas pesquisas no campo da Lingüística Aplicada que abrangem
modelos direcionados para o seu funcionamento discursivo. Entre estas, destacamos as de
Araújo (2003), Bezerra (2003), Motta-Roth (2001a; 2001b), Machado (2004) e Matêncio
(2003). No entanto, esses estudos focam outras tradições teóricas referentes a gêneros textuais
(Escola de Sidney, Escola de Genebra e Escola norte-americana, conhecida como Nova
Retórica) que diferem da abordagem a ser utilizada na presente tese. Especificamente, nosso
foco de estudo concentra-se na construção de uma abordagem didático-metodológica pautada
no conceito de aprendizagem de Vygotsky (2000) e nos postulados bakhtinianos referentes à
linguagem. Nosso objetivo é aplicar a teoria dialógica da linguagem, proposta por Bakhtin e
Volochinov (1999)2 e Bakhtin (2002a), ao ensino-aprendizagem do gênero resenha
acadêmica, bem como à análise e descrição interpretativa dos aspectos constitutivos do gênero
– dimensão social e verbal – em textos de alunos universitários de primeira fase dos cursos de
Pedagogia e Biblioteconomia. Para tanto, desenvolvemos atividades com os seguintes
objetivos: a) os alunos devem reconhecer e distinguir diferentes gêneros textuais,
relacionando-os com suas esferas sociais de produção e circulação; e b) produzir
adequadamente textos acadêmicos no gênero resenha acadêmica.

1.2 QUESTÕES DA PESQUISA
A partir dessa perspectiva, buscamos respostas a certos questionamentos já apontados
em pesquisas anteriores, que pontuam queixas de professores, como, por exemplo, a de Vieira
(2002, p. 92), segundo a qual “os professores surpreendem-se com o fato de não serem
2

Embora haja controvérsias sobre a autoria da obra Marxismo e Filosofia da Linguagem (1999), optamos por
referi-la conforme a bibliografia consagrada.
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compreendidos pelos alunos, e de não entenderem o que lhes é comunicado”, e a de Britto
(2003b, p. 175) segundo o qual “o estudante universitário, em sua maioria, não sabe ler e
escrever, isto é, o que normalmente se traduz por não se mostrar capaz de produzir
determinados tipos de texto, em particular dissertações acadêmicas”. Em nossa percepção,
essa dificuldade dos estudantes no desenvolvimento de gêneros acadêmicos se dá pela falta de
domínio do gênero e dos conteúdos. Para os propósitos dessa tese, propomos uma abordagem
didático-metodológica, discutimos os resultados de sua aplicação, consideramos as
dificuldades dos alunos levantadas durante a experiência e analisamos e descrevemos as
regularidades do gênero resenha acadêmica, de acordo com as categorias propostas pela teoria
bakhtiniana.
A pergunta que a presente pesquisa procura responder é a seguinte: como realizar o
ensino-aprendizagem ancorado nos gêneros textuais e articulá-lo à dimensão social utilizando
o método proposto por Bakhtin e Volochinov (1999), que privilegia as instâncias sociais, e
sugere partir da análise da esfera social ou de enunciação para o gênero/enunciado/texto e, só
então, para as formas da língua?
Segundo os autores, o trabalho com os gêneros pressupõe levar em conta as esferas de
comunicação em que circulam tais gêneros, os quais refletem e refratam as restrições
impostas pela correlação de posições sociais, pelo jogo de interesses e pelas finalidades dessas
esferas. Os gêneros evoluem, transformam-se e são absorvidos por outros, como é o caso da
resenha acadêmica que absorve no seu funcionamento o gênero resumo, e este funciona como
um gênero intercalado no interior da resenha, conforme mostraremos no capítulo quatro.
Levaremos em conta os pressupostos bakhtinianos, destacando a situação em que cada
enunciador se encontra ao dizer algo: a esfera social em que se dá a enunciação, necessidades
de uma temática, os participantes da interação – enunciador e destinatário, o objetivo do
enunciador, sua vontade enunciativa, a relação entre os participantes e a representação que os
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interlocutores têm da situação, de si mesmos e do(s) outro(s). O trabalho com os gêneros
recorta as condições de produção, o conteúdo temático, a organização/forma composicional e
o estilo.
Nossa proposta integra, então, a imersão dos alunos no gênero (contato inicial com o
gênero em circulação), a leitura analítica (reconhecimento do gênero) e a produção textual
(apropriação), resultando de um trabalho de elaboração e aplicação didática essencial para a
atividade de sala de aula.
Como objetivos temos:
a)

Avaliar o emprego de uma abordagem dialógica de ensino que possibilite
aos alunos: i) reconhecer e distinguir gêneros textuais; ii) produzir textos no
gênero resenha acadêmica;

b)

Analisar e descrever interpretativamente os aspectos constitutivos do gênero
– dimensão social e verbal – nos textos dos alunos que passaram pelo
processo e nos textos dos que não passaram3, como forma de validar a
abordagem didática implementada.

Assim, as perguntas que surgem são as seguintes:
1) Como desenvolver a abordagem didático-metodológica a partir de um trabalho
tendo por base os gêneros textuais?
1.1) Como proporcionar aos alunos o domínio do gênero em circulação?
Desenvolvemos um projeto didático pautado no conceito de aprendizagem de
Vygotsky (2000) e nos postulados bakhtinianos para a linguagem, e o realizamos em cinco
etapas: a) momento de interlocução inicial – contato com a professora responsável pela turma;
b) interação com os alunos; c) gênero antecessor – resumo; d) trabalho de produção textual
escrita com o gênero resenha acadêmica – imersão inicial no gênero, leitura analítica e
3

Como veremos no capítulo 3, os alunos do curso de Biblioteconomia passaram pelo processo proposto e os de
Pedagogia apenas escreveram resenhas sem nenhuma orientação da professora pesquisadora.
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produção textual; e) discussão das atividades e estratégias desenvolvidas na abordagem
didático-metodológica. Em conseqüência disto, elaboramos várias atividades que são
apresentadas no capítulo 3 desta tese e que descrevem o trabalho realizado em sala de aula.
2) Como os aspectos constitutivos do gênero – dimensão social e verbal – se
materializam nos textos dos alunos?
2.1) Como as relações dialógicas e autoria se manifestam nas resenhas?
Enfatizamos que Bakhtin (2002a) considera gêneros como tipos históricos de
enunciados, constituídos de duas dimensões essenciais, a social e a verbal. Daí, os aspectos
característicos do gênero tanto em sua dimensão social como verbal não poderem ser
separados porque neles há uma relação inextricável que forma sua unidade. Para as atividades
de ordem didática como também para a análise dos textos produzidos pelos alunos, pareceunos mais produtivo – e metodologicamente viável – focalizar os aspectos da dimensão social e
verbal conjuntamente, pois a dimensão social está materializada nos textos. Esta análise será
apresentada em maior detalhe no capítulo 4.

1.3 PANORAMA TEÓRICO
Nossa pesquisa propõe a aplicação da teoria dialógica da linguagem ou teoria
enunciativo-discursiva, como também é postulada por Bakhtin e Volochinov (1999) e Bakhtin
(2002a; 2002b; 2002c) ao ensino-aprendizagem do gênero resenha acadêmica.
Para tal finalidade, utilizamos tanto na abordagem didático-metodológica proposta
para o ensino-aprendizagem do gênero resenha acadêmica em sala de aula como em nossa
análise de dados alguns conceitos fundadores dessa teoria, que mais caracterizam a dimensão
social e verbal como: circulação social do gênero, finalidade da comunicação científica,
elementos de cronotopo (tempo e lugar sócio-históricos), autoria, destinatário, gêneros
discursivos, gêneros primários, secundários e intercalados, linguagem e sociedade, enunciado,
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texto, discurso, entonação (atitude valorativa do enunciador/resenhador), relações dialógicas
(para o objeto do discurso, para os enunciados já-ditos: movimento dialógico de assimilação e
distanciamento, para a reação-resposta ativa do leitor: movimento dialógico de engajamento,
refutação e interpelação), discurso relatado direto, indireto e bivocal, e outros mais que estão
explicitados no capítulo 2 dessa tese e no capítulo 4, quando analisamos os dados.
Para os propósitos desta tese, apresentaremos os conceitos diretamente de Bakhtin e de
alguns estudiosos seus como Brait (2001), Machado (2001), Faïta (2001) e outros mais. E
para ilustrar a diferença entre a abordagem bakhtiniana e outras, citaremos Rojo (1996),
Kintsch e van Dijk (1983), Bonini (2002) e outros. Com isso, o leitor poderá ter uma visão de
como era /é trabalhada a linguagem em sala de aula e de como poderá vir a ser trabalhada
seguindo as sugestões das propostas educacionais recentes.
O trabalho de elaboração e aplicação didática foi pensado a partir dos postulados
bakhtinianos, especificamente da ordem metodológica para a análise da linguagem e do
conceito de elaboração didática proposto por Halté (1998). No que se refere ao ensinoaprendizagem também usamos conceitos da teoria vygotskyana, especificamente, alguns
relacionados à aprendizagem – zona de desenvolvimento proximal (ZDP), nível de
desenvolvimento real (NDR) e nível de desenvolvimento potencial (NDP).

1.4 MÉTODO
O método desenvolvido consta de três etapas: elaboração e aplicação didática, coleta
de dados e análise de dados.

1.4.1 Elaboração e aplicação didática
Em um primeiro momento, elaboramos atividades para identificar o que os alunos já
conheciam a respeito do gênero a ser trabalhado; prosseguindo, produzimos atividades que

18

proporcionassem aos alunos a compreensão da dimensão social e verbal da linguagem em
textos variados e, depois, especificamente no gênero resenha acadêmica. Com isso, os
próprios alunos em contato direto com o gênero foram identificando marcas propostas pela
teoria bakhtiniana que são características do gênero. Dessa forma, os alunos aos poucos foram
reconhecendo e compreendendo os aspectos constitutivos do gênero e assumindo posição de
autoria na escritura das resenhas.

1.4.2 Coleta de dados
Os dados para a pesquisa foram coletados em dois momentos: a) textos produzidos por
alunos do Curso de Pedagogia (Faculdade Municipal de Palhoça – FMP), da 1ª fase, que
desconheciam resenhas e as escreveram sem preparação (grupo 1); b) textos de alunos do
Curso de Biblioteconomia (Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC) também da
primeira fase, que foram expostos à abordagem didático-metodológica (grupo 2). Também
usamos um questionário sociocultural pré-intervenção que foi distribuído somente aos alunos
que experienciaram a abordagem (grupo 2), com a finalidade de levantar dados desses alunos,
apreender suas principais características socioculturais em termos de valores, experiências,
representações e interesses como forma de estabelecer pontos de articulação com o
conhecimento

que

seria

construído,

proporcionando-lhes

um

ensino-aprendizagem

significativo4.
Através do questionário, buscamos levantar pontos quanto à atividade pedagógica de
produção do gênero resenha acadêmica para saber o que os alunos conhecem a respeito dessa
produção textual, para juntos, então (professora pesquisadora e alunos), ampliá-la, conforme
estudos de Vygotsky (2002), com relação aos conceitos de ZDP, NDR e NDP, apresentados
no capítulo 2 dessa tese. Também aplicamos um questionário pós-intervenção ao grupo 2 com

4

Este questionário está no anexo D
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o objetivo de avaliar a forma como o conhecimento programático foi construído em sala de
aula. Com o grupo 1, aplicamos somente um questionário pós-intervenção5 com a finalidade
de levantar dados a respeito da produção textual resenha, para identificar se estes alunos
consultaram alguma fonte para escrever o texto.

1.4.3 Análise dos dados
Na análise dos dados procuramos comparar os textos dos dois grupos (o grupo 1 – não
experenciou a abordagem). A análise das resenhas, conforme já mencionado, seguiu a ordem
metodológica para o estudo da língua, esboçada a partir de Bakhtin e Volochinov tendo por
referência o livro Marxismo e Filosofia da Linguagem (1999, p. 124) e o texto “La
construcción de la enunciación”6. Partindo das esferas sociais para os aspectos verbais dos
gêneros ou da língua, analisamos conjuntamente a dimensão social e verbal.
A nossa atenção com relação aos aspectos da dimensão social do gênero voltou-se
para os elementos das situações específicas de comunicação, esfera social, seu tempo e lugar
de circulação nos periódicos (cronotopo) e a concepção de autor e destinatário. Centramos a
análise dos aspectos da dimensão verbal do gênero nos seus elementos constituintes: conteúdo
temático, papel das relações dialógicas do resenhador com os elos anteriores da comunicação
discursiva (movimentos dialógicos de assimilação e de distanciamento), mescla e
gerenciamento de vozes (discurso relatado direto, indireto, bivocal e gênero intercalado),
relações dialógicas do resenhador com o discurso do leitor e seus efeitos estilísticocomposicionais (movimentos dialógicos de engajamento, refutação e interpelação) e o papel
da assinatura. Essa parte da pesquisa está apresentada no capítulo 4.

5

Este questionário está no anexo E.
BAKHTIN, M. M.; VOLOCHINOV, V. N. La construcción de la enunciación. In: SILVESTRI, A.; BLANCK,
G. Bajtín y Vigotsky: la organización semiótica de la conciencia, Barcelona: Anthropos, 1993a.
6
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1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO
A escolha de tal abordagem de análise justifica-se por razões relacionadas à nossa
prática docente na área de ensino de língua para os níveis fundamental, médio e superior. O
nosso envolvimento com as questões ligadas à produção e à compreensão de textos, e as
reflexões empreendidas no mestrado a respeito da constituição textual, estimularam-nos a
buscar novas formas de compreensão do funcionamento textual-discursivo. Em nossa
vivência didática, as atividades que envolviam produção textual evidenciavam algumas
dificuldades apresentadas pelos alunos na construção da escrita, entre elas, problemas na
coerência e na coesão, apagamento da voz do autor do texto-base e dificuldades de análise
lingüística.
Em suma, nossa pesquisa pode se mostrar relevante porque busca investigar a validade
dos pressupostos enunciativos-discursivos bakhtinianos aplicados ao ensino-aprendizagem na
educação superior. Para isso, propomos uma abordagem didático-metodológica, discutimos os
resultados de sua aplicação, descrevemos e reconhecemos alguns aspectos constitutivos do
gênero na sua dimensão social e verbal.
Acreditamos que a metodologia de ensino empregada nesta pesquisa pode levar ao
aperfeiçoamento das práticas pedagógicas de ensino-aprendizagem do gênero em questão,
entendido como relevante para o bom desempenho dos alunos nas atividades acadêmicas, já
que, conforme já mencionado anteriormente, as pesquisas de Britto (2003b) e Vieira (2002)
apontam que o estudante universitário tem dificuldade em ler e escrever. Cabe à instituição
escola, que é considerada por Soares (2003) como a mais importante das agências de
letramento, promover o acesso dos estudantes às formas mais elaboradas de cultura escrita,
aos gêneros textuais mais complexos, cumprindo seus objetivos de ensino.
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1.6 ORGANIZAÇÃO DA TESE
A tese está organizada em cinco capítulos: 1) Introdução; 2) Dialogando com as
teorias; 3) Abordagem didático-metodológica para a prática de produção textual escrita do
gênero resenha acadêmica; 4) Aspectos da dimensão social e verbal do gênero resenha
acadêmica nos textos dos alunos, 5) Reflexões sobre a validade dos princípios enunciativosdiscursivos bakhtinianos aplicados ao ensino-aprendizagem do gênero resenha acadêmica;
Conclusão, Bibliografia e Anexos.
No primeiro capítulo, apresentamos preliminares, questões da pesquisa, panorama do
embasamento teórico e do método utilizado, relevância do estudo e organização da tese. No
segundo capítulo, buscamos explicitar várias teorias que dialogam entre si e estão
correlacionadas com a temática de nosso trabalho. Nele apresentamos três seções. Na
primeira, iniciamos com a teoria dialógica da linguagem, via Bakhtin e Volochinov (1999) e
Bakhtin (2002a; 2002b; 2002c), que tem sido explorada em vários campos do saber e é
norteadora desta pesquisa. Esse paradigma desloca a reflexão lingüística do domínio do
sistema para o discurso – a enunciação, colocando em circulação novos conceitos
interpretativos e novas categorias lingüístico-enunciativas as quais nos propomos a utilizar em
sala de aula. Na segunda seção, apresentamos algumas acepções sobre letramento, apoiadas
em Soares (1998; 2003), Mey (2001), Tfouni (2002), Kleiman (1995) e propomos um
redimensionamento dessas acepções vinculadas aos gêneros textuais, conforme os postulados
bakhtinianos. Na terceira seção, pelo fato de termos optado por teorias enunciativodiscursivas, buscamos mostrar, desde a década de 1980 até a contemporaneidade, as
diferentes perspectivas e metodologias para o trabalho com a produção de textos, recorrendo a
Rojo (1996), Kintsch e van Dijk (1983) e Bonini (2002), e também apoiamo-nos em estudos
de Vygotsky (2000; 2002) porque este apresenta conceitos que vão ao encontro daqueles
postulados por Bakhtin e Volochinov (1999). Assim, o leitor acompanha como era/é
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trabalhada a produção textual e como pode vir a ser trabalhada por quem adote essa
abordagem discursiva.
No terceiro capítulo, explicitamos os fundamentos metodológicos da primeira coleta
de dados e da segunda coleta de dados. Buscamos respostas nos postulados bakhtinianos
juntamente para a elaboração e aplicação didática, mostramos, a partir dos questionários pré e
pós-intervenção, um perfil dos alunos do Curso de Biblioteconomia, uma descrição das etapas
envolvidas na preparação e construção da abordagem didático-metodológica, o contato inicial
com a professora responsável pela turma, o plano de ensino, o processo de interação com os
alunos, o trabalho com a produção escrita sobre os gêneros, a abordagem para o ensinoaprendizagem do gênero resenha acadêmica embasada em Bakhtin e Volochinov (1999) e
finalizamos com a discussão das atividades e estratégias desenvolvidas na abordagem.
O quarto capítulo é composto pela análise conjunta dos aspectos constitutivos do
gênero: da dimensão social e verbal dos textos dos alunos dos dois grupos. Na análise,
enfatizamos a representação do contexto social e a organização discursiva e lingüística do
texto. Na primeira, nossa atenção voltou-se para a finalidade da resenha na esfera científicoacadêmica, para os elementos de cronotopo e para concepção de autor e destinatário deste
gênero (dialogia). Quanto à dimensão verbal, buscamos, nos textos, aspectos que pontuassem
algumas regularidades desse gênero, já que para Bakhtin (2002a) os gêneros compartilham
determinadas características.
No quinto capítulo, mostramos as razões pela qual a utilização dos princípios
enunciativos-discursivos bakhtinianos aplicados ao ensino-aprendizagem do gênero resenha
acadêmica se mostraram produtivos e adequados.
Na conclusão, apresentamos as considerações decorrentes das análises feitas à luz das
contribuições teóricas examinadas ao longo do trabalho, com o objetivo de demonstrar a
viabilidade da abordagem e os procedimentos que possibilitaram o reconhecimento do gênero
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resenha e sua apropriação pelos alunos do grupo 2, bem como para fornecer subsídios ao
aprofundamento dos estudos voltados para os gêneros textuais apoiados na teoria dialógica
bakhtiniana da linguagem, com vistas a um possível redimensionamento da prática de ensino
de língua no ensino superior.
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Capítulo 2 – DIALOGANDO COM AS TEORIAS

La lingüística sólo conoce el sistema de la lengua y el texto,
mientras que cada enunciado, incluso un saludo estándar, posee
una forma determinada de autoria (y destinatario). (BAKHTIN,
2002a, p. 368).

Este capítulo apresentará três seções. Inicialmente, traremos à tona a teoria dialógica
da linguagem bakhtiniana. Abordaremos as concepções de gênero, linguagem e sociedade,
enunciado, texto e discurso, e a ordem metodológica proposta por Bakhtin e Volochinov
(1999)7 para o trabalho com o gênero discursivo, explicitando seu funcionamento como
prática sócio-histórica na e pela linguagem, uma vez que, para os autores, a comunicação
verbal só é possível por meio de algum gênero. Em segundo lugar, iremos sugerir uma
abordagem bakhtiniana para a noção de letramento. Finalmente, faremos uma discussão mais
geral sobre teorias e metodologias em produção textual.
Os tópicos aqui abordados são relevantes como fundamentação teórica e metodológica
tanto para a produção do material didático a ser usado no ensino-aprendizagem de resenhas
(capítulo 3) como na análise dos textos produzidos pelos sujeitos deste estudo (capítulo 4).

2.1 TEORIA DIALÓGICA DA LINGUAGEM BAKHTINIANA
Um dos focos da teoria bakhtiniana é a questão da relação entre linguagem e sociedade
e sua relevância na construção dos enunciados e, portanto, dos gêneros discursivos. Essa é
uma inter-relação dinâmica e complexa que não pode ser vista de maneira unilateral.
No texto “¿Qué es el lenguage?”, Bakhtin e Volochinov (1993b, p. 242)8 afirmam que
a linguagem nasce da necessidade de comunicação dos reagrupamentos humanos da primeira
idade da pedra. Inicialmente, compõe-se de gestos e de mímica, depois de material sonoro. E
7
8

A obra Marxismo e Filosofia da Linguagem (1999) foi escrita por Bakhtin e Volochinov em 1929.
Este texto foi escrito por Bakhtin e Volochinov entre 1929 e 1930.
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serve às necessidades de comunicação. Sendo que é “producto de la vida social, reflejándola
no sólo en el campo semántico, sino también en el de las formas gramaticales, el lenguage
tiene al mismo tiempo una enorme influencia inversa sobre el desarrollo de la vida económica
y sociopolítica” (ibid.).
Bakhtin e Volochinov (1999) buscam a origem e o desenvolvimento da linguagem no
campo das relações sociais, distanciando-se da perspectiva do objetivismo abstrato e do
subjetivismo idealista vigentes na época (década de 30). Os autores consideram a
comunicação como uma inter-relação produtiva e semiótica, ou seja, como interação.
Deste modo, a linguagem passa a ser entendida como a forma materializada da
comunicação social, isto é, como signo que reflete nos seus elementos a organização
econômica e sociopolítica da sociedade que a gerou. Os signos se realizam no processo das
relações sociais e não podem ser dissociados das formas concretas da comunicação. Eles são
determinados e marcados pela organização social dos indivíduos e pelas condições de
produção em que a interação acontece (realidade), porém também refletem e refratam uma
outra realidade que lhe é exterior (a ideologia).
Observamos, assim como Miotello (2005), que os autores definem de forma explícita
o termo ideologia uma única vez no texto “¿Qué es el lenguage?”.

Por ideologia entendemos todo el conjunto de los reflexos y de las
interpretaciones de la realidad social y natural que suceden en el cerebro del
hombre, fijados por medio de palabras, diseños, esquemas, u otras formas
sígnicas. (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1993b, p. 224, grifo dos autores).

Com essa definição, observamos que Bakhtin e Volochinov não usam o termo
ideologia com o sentido dado por Marx e Engels na construção do Materialismo Histórico,
por volta de 1857, em que ideologia era um conceito negativo e crítico como falsa
consciência, que consiste em partir da consciência em vez de partir da realidade material. Ao
contrário, Bakhtin e Volochinov criticam esta postura. Para os propósitos desta tese,
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entendemos ideologia como um acontecimento vivo e dialógico construído pelos autores.
Bakhtin e Volochinov (1999) privilegiam uma visão comunitária da dialética social e inserem
a ideologia do cotidiano (acontecimento relativamente instável) ao lado da ideologia
especializada (acontecimento também relativamente estável)9, afastando-se do marxismo
clássico ao dar menos ênfase à determinação econômica. Para os referidos autores, o
verdadeiro lugar do ideológico é o material social particular de signos criados pelo homem,
isto é, para eles não se pode separar a ideologia da realidade material do signo.
Para Bakhtin e Volochinov (1999), “tudo o que é ideológico é um signo. Sem signos
não existe ideologia”. E, para os autores, o domínio do ideológico coincide com o domínio
dos signos, sendo mutuamente correspondentes: “tudo que é ideológico possui um valor
semiótico”; com isso, todo signo está sujeito aos critérios da avaliação ideológica
(BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1999, p. 31-32, grifo dos autores).
Sendo assim, todo signo ideológico tem uma encarnação material (som, massa física,
cor, movimento de corpo) e é um fenômeno do mundo exterior. Pela ideologia, a linguagem
exerce um papel enorme na vida social e na consciência de cada ser humano. Para os autores,
a própria consciência só adquire forma e existência em signos produzidos por indivíduos no
curso de suas relações sociais. Isso contradiz a filosofia idealista e a visão psicologista10 da
cultura, que incorrem num mesmo erro fundamental: reduzem os fenômenos ideológicos à
consciência e ao psiquismo transformando o estudo das ideologias em estudo da consciência e
de suas leis.
Segundo Bakhtin e Volochinov (1999, p. 33, grifo dos autores), “o idealismo e o
psicologismo esquecem que a própria compreensão não pode manifestar-se senão através de
um material semiótico (por exemplo, o discurso interior), que o signo se opõe ao signo, que a
9

Estes conceitos estão explicitados na subseção 2.1.2.2.
A respeito dessas duas vertentes ver: PLEKHANOV, Guiorgui V. Os princípios fundamentais do marxismo.
Parte 2. Disponível em: <www.marxists.org/portugues/plekhanov/1908/principios-marxismo/prefacio.htm>
Acesso em: 03 jun. 2006.
10
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própria consciência só pode surgir e se afirmar como realidade mediante a encarnação
material em signos”.
Bakhtin e Volochinov concebem a consciência como um fato sócio-ideológico. Para
eles, a consciência só existe na medida em que se concretiza através de algum tipo de material
semiótico, seja sob a forma de discurso interno, seja no processo de interação verbal com os
outros. A consciência adquire forma e existência nos signos criados por grupos organizados
em suas relações sociais. O alimento da consciência individual são os signos.
A linguagem é fundamental no processo de desenvolvimento da consciência, assim
como suas propriedades – porque nas palavras se revelam as formas básicas e as formas
ideológicas gerais da comunicação semiótica. Bakhtin e Volochinov (1999, p. 36) consideram
que “a palavra é o fenômeno ideológico por excelência”. Para eles, os demais sistemas de
signos são específicos de campos particulares, possuindo seu próprio material, formulando
símbolos e signos específicos que permanecem inseparáveis da função ideológica. A palavra,
entretanto, é neutra em relação a qualquer função ideológica específica porque pode preencher
qualquer espécie de função ideológica: científica, moral, estética, religiosa etc. presente em
todas as esferas sociais e nas relações interpessoais.
A palavra é o material privilegiado da comunicação na vida cotidiana, sendo
considerada pelos autores como material semiótico da vida interior, da consciência (discurso
interior), pois a consciência se desenvolve através de um material flexível, veiculável pelo
corpo que é a palavra. Para Bakhtin e Volochinov (1999, p. 37), “A palavra é, por assim dizer,
utilizável como signo interior; pode funcionar como signo sem expressão externa”; – sua
presença é obrigatória como fenômeno acompanhante em todo ato consciente da mesma
forma que todos os signos não-verbais, fenômenos ideológicos como um quadro, um
comportamento humano, um ritual, uma peça musical banham-se no discurso e não podem ser
separados e nem isolados dele. As palavras, entendidas como signos sociais, são o
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instrumento principal da consciência e acompanham e comentam todo ato ideológico. Elas
estão presentes em todos os atos de compreensão e interpretação nas relações humanas.
Bakhtin e Volochinov (1999), ao analisarem os conceitos de base de sua teoria,
linguagem e palavra como signos sócio-ideológicos, buscam uma resposta para a realidade
fundamental da linguagem e criticam as duas orientações filosóficas vigentes à época, isto é, o
“subjetivismo idealista” e o “objetivismo abstrato”.
O subjetivismo idealista considera o complexo físico-psíquico-fisiológico pertencente
somente ao locutor e dissociado da situação social. Para Bakhtin e Volochinov (1999), o
fenômeno da linguagem se dá através da interação verbal. Este paradigma “subjetivismo
idealista” teve como seus principais representantes Wilhelm Humboldt, Karl Vossler e
Benedetto Croce, que adotaram como orientação lingüístico-filosófica o romantismo e como
núcleo da realidade lingüística o ato de fala individual, monológico. Como proposições
fundamentais relativas à realidade fundamental da língua, na apresentação de Bakhtin e
Volochinov (1999), sobre o subjetivismo idealista temos:
1. A língua é uma atividade, um processo criativo de construção (‘energia’),
que se materializa sob a forma de atos individuais de fala.
2. As leis da criação lingüística são essencialmente as leis da psicologia
individual.
3. A criação lingüística é uma criação significativa, análoga à criação
artística.
4. A língua, enquanto produto acabado (‘ergon’), enquanto sistema estável
(léxico, gramática, fonética), apresenta-se como um depósito inerte, tal
como a lava fria da criação lingüística, abstratamente construída pelos
lingüistas com vistas à sua aquisição prática como instrumento pronto para
ser usado. (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1999, p. 72-73, grifo dos autores).

Já o objetivismo abstrato considera o sistema de formas normativas como substância
da língua. Seus principais representantes foram Leibniz, Charles Bally e Ferdinand Saussure.
Adotaram como orientação lingüístico-filosófica o neoclassicismo (séc. XVII e XVIII) e
como núcleo da realidade lingüística o sistema abstrato das formas lingüísticas. Consideram o
modo de existência da língua como imutabilidade das formas do sistema. Como proposições
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fundamentais relativas à língua, nessa orientação segundo Bakhtin e Volochinov (1999),
temos:
1. A língua é um sistema estável, imutável, de formas lingüísticas
submetidas a uma norma fornecida tal qual à consciência individual [...] para
esta.
2. As leis da língua são essencialmente leis lingüísticas específicas, que
estabelecem ligações entre signos lingüísticos no interior de um sistema
fechado. Estas leis são objetivas relativamente a toda consciência subjetiva.
3. As ligações lingüísticas específicas nada têm a ver com valores
ideológicos (artísticos, cognitivos ou outros). Não se encontra, na base dos
fatos lingüísticos, nenhum motor ideológico. Entre a palavra e seu sentido
não existe vínculo natural e compreensível para a consciência, nem vínculo
artístico.
4. Os atos individuais de fala constituem, do ponto de vista da língua,
simples refrações ou variações fortuitas ou mesmo deformações das formas
normativas. Mas são justamente estes atos individuais de fala que explicam a
mudança histórica das formas da língua; enquanto tal, a mudança é, do ponto
de vista do sistema, irracional e mesmo desprovida de sentido. Entre o
sistema da língua e sua história não existe nem vínculo nem afinidade de
motivos. Eles são estranhos entre si. (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1999, p.
82-83, grifo dos autores).

Essas orientações apontam para caminhos teóricos diferentes: de um lado, as teses do
subjetivismo idealista, que reduzem a linguagem à enunciação monológica isolada, e, de
outro, as antíteses do objetivismo abstrato, que reduzem a linguagem a um sistema abstrato.
Ambas desconsideram o caráter dialógico da linguagem e sua natureza sócio-histórica,
segundo os autores.
Bakhtin e Volochinov (1999) discutem as concepções de linguagem das duas
correntes. Na primeira, segundo eles, predominava a concepção de linguagem como
expressão de pensamento, supondo certo dualismo entre o que é interior e o que é exterior, de
certa forma priorizando o interior. Esse dualismo é questionado pelos autores, que sugerem
não existir atividade mental sem expressão semiótica. Na segunda, criticam o fato de esta
desconsiderar o enunciado, por considerá-lo como individual, livre, excluído das
determinações sociais, não pertinente a uma análise sociológica. Assim, os elementos da
língua são limitados ao domínio da mera decodificação, fora do domínio ideológico. Com isso
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concluem os autores que essas duas orientações não dão conta da verdadeira natureza da
língua.
Para ambos, a linguagem entendida como forma de interação é outro lugar para se
pensar a sua natureza, que abarca, como dito anteriormente, o social e o ideológico. Entendida
desta maneira, a função da linguagem, além de expressão do pensamento e instrumento de
comunicação, é também a de interação.
Assim, Bakhtin e Volochinov propõem o que consideram ser a realidade fundamental
da língua:
1. A língua como sistema de formas normativamente idênticas é apenas uma
abstração científica que só pode servir a certos fins teóricos e práticos
particulares. Essa abstração não dá conta de maneira adequada da realidade
concreta da língua.
2. A língua constitui um processo de evolução ininterrupto, que se realiza
através da interação verbal social dos locutores.
3. As leis da evolução lingüística não são de maneira alguma as leis da
psicologia individual, mas também não podem ser divorciadas da atividade
dos falantes. As leis da evolução lingüística são essencialmente leis
sociológicas.
4. A criatividade da língua não coincide com a criatividade artística nem
com qualquer outra forma de criatividade ideológica específica. Mas, ao
mesmo tempo, a criatividade da língua não pode ser compreendida
independentemente dos conteúdos e valores ideológicos que a ela se ligam.
[...].
5. A estrutura da enunciação é uma estrutura puramente social. A
enunciação como tal só se torna efetiva entre falantes. O ato de fala
individual (no sentido estrito do termo ‘individual’) é uma contradictio in
adjecto. (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1999, p. 127, grifo dos autores).

Os autores distanciam-se das orientações filosóficas vigentes à época e propõem que
toda comunicação verbal se realiza pela interação verbal entre pessoas que vivem em relação
social. Para eles, “a língua no seu uso prático, é inseparável de seu conteúdo ideológico ou
relativo à vida” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1999, p. 96). Não se pode separar o ideológico
da linguagem, cujo produto é a interação. Segundo Faïta (2001), estudioso dos autores, essa é
considerada como uma das características fundamentais de Bakhtin e Volochinov, pois
sempre há o predomínio do coletivo, do social sobre o individual e o subjetivo.
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2.1.1 O enunciado
Bakhtin, no texto “El problema de los géneros discursivos” (2002a)11, parte do
pressuposto de que o uso da língua é realizado em forma de enunciados (orais e escritos)
concretos e singulares da comunicação. Nesse sentido, o enunciado é uma unidade concreta e
real do discurso, dado que este só pode existir na forma de enunciados concretos e singulares,
produzidos pelos sujeitos discursivos de uma ou outra esfera da atividade e comunicação
humanas. Sendo assim, o enunciado não pode ser repetido, mas apenas citado, porque sua
repetição constitui-se em um novo acontecimento, novo evento ou “[...] una postura activa del
hablante dentro de una u otra esfera de objetos y sentidos” (BAKHTIN, 2002a, p. 274).
Por outro lado, o enunciado representa um elo na cadeia complexa e contínua da
comunicação discursiva. Todo enunciado tem como traço fundamental o fato de que já é
resposta a outros enunciados. É um elo da cadeia dos atos de fala; portanto, não pode ser nem
o primeiro nem o último, pois há os já-ditos (enunciados históricos), e, em seu horizonte,
também estão os enunciados que o seguem (enunciados futuros), isto é, os enunciados estão
ligados entre si, na comunicação discursiva, por relações dialógicas. Com isso, o discurso é
dialógico, dirigido ao outro participante da interação verbal e conta com a compreensão ativa
do ouvinte/participante.
O enunciado é o elo que liga o locutor ao interlocutor, e há um vínculo entre o
enunciado e a situação social, ou seja, a situação constitui-se em uma parte do enunciado,
indispensável para a compreensão do seu sentido. Tanto o enunciado quanto o discurso são
interpretados como acontecimentos sociais de natureza dialógica.
Considerando o enunciado resultado da interação verbal entre interlocutores, fica
evidente a necessidade de pelo menos dois interlocutores para que ele aconteça. Para o autor,
o falante não pode ser considerado como um “Adão Bíblico” cujo enunciado irrompe pela

11

Este texto é um manuscrito inacabado do autor, escrito por ele entre 1952-53.
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primeira vez na situação de interação. O enunciado do falante sempre responde a outros
enunciados precedentes e se direciona para outros discursos sobre ele. Os enunciados sempre
se constroem ao encontro de uma resposta. Em uma coletânea organizada por Brait (1997;
2001) sobre Bakhtin, Faïta (2001, p. 170, grifo do autor) afirma que “todo enunciado se dirige
prioritariamente para a atividade do outro em função do que a orientação apreciativa do
locutor permite julgar ou prejulgar”, isto é, o enunciado, ao dirigir-se ao interlocutor, dirigese, na realidade, à maneira pela qual as outras vozes ressoam e se cristalizam na consciência
deste último.
A orientação dialógica para com o discurso de outrem no objeto e para com o discurso
de outrem na resposta antecipada do ouvinte é, naturalmente, um fenômeno próprio a todo
enunciado. Segundo Bakhtin (2002c, p. 89)12 “todo discurso é orientado para resposta e ele
não pode esquivar-se à influência profunda do discurso da resposta antecipada”.
Respaldados nos escritos de Bakhtin, constatamos que essas orientações dialógicas se
materializam nos enunciados através da assimilação e do distanciamento das palavras de
outrem, no primeiro caso em movimentos dialógicos de assimilação e de distanciamento e no
segundo caso em movimentos dialógicos de engajamento, refutação e interpelação, conforme
propõe Rodrigues (2001).
Parafraseando Bakhtin (2002c), nos movimentos de assimilação incorporamos as
palavras de outrem para procurar definir as próprias bases de nossa atitude ideológica em
relação ao mundo e de nosso comportamento. Nos movimentos de distanciamento recorremos
às palavras de outrem para desqualificar o discurso alheio. Esses movimentos são marcados
por procedimentos de elaboração do discurso e de enquadramento contextual. De acordo com
Bakhtin:

12

O texto “O discurso no romance” publicado na obra Questões de Literatura e de Estética. A teoria do romance
(2002c) foi escrito por Bakhtin entre 1934 e 1935.
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A palavra alheia introduzida no contexto do discurso estabelece com o
discurso que a enquadra não um contexto mecânico, mas uma amálgama
química (no plano do sentido e da expressão); o grau de influência mútua do
diálogo pode ser imenso. Por isso, ao se estudar as diversas formas de
transmissão do discurso de outrem, não se pode separar os procedimentos de
elaboração deste discurso dos procedimentos de seu enquadramento
contextual (dialógico): um se relaciona indissoluvelmente ao outro.
(BAKHTIN, 2002c, p. 141).

Essas diferentes estratégias de inter-relação do discurso do autor com o discurso de
outrem são marcadas por certos traços estilístico-composicionais que mostraremos no capítulo
4, subseção 4.2.5.
As relações dialógicas orientadas para o interlocutor ocorrem na forma de:
movimentos dialógicos de engajamento – o autor, em nosso caso, o resenhador busca aliar o
leitor ao seu ponto de vista, enquadrando-o positivamente; refutação – o autor resenhador
procura antecipar possíveis reações-resposta de objeção do interlocutor (enunciados préfigurados), abafando-as, provocando um silenciamento; interpelação – o autor resenhador
busca impor ao leitor uma determinada posição axiológica, persuadindo-o a aderi-la.
Apresentaremos a análise dessas relações dialógicas em resenhas de alunos no capítulo 4,
seção 4.4.

2.1.1.1 O enunciado e suas características específicas
O enunciado, como um todo de sentido, não se limita apenas à sua dimensão
lingüística (materializada), como já observamos. Para além dela, fazem parte do enunciado,
como elementos necessários à sua constituição e à sua compreensão total (do seu sentido),
outros aspectos constitutivos dele, que se pode denominar como sendo a sua dimensão
extraverbal, ou a sua dimensão social-constitutiva.
Em Marxismo e Filosofia da Linguagem (1999, p. 125-126), Bakhtin e Volochinov
referem-se à dimensão extraverbal, em seu princípio objetivo e material, dizendo que esta é
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composta pela situação e pelo auditório do enunciado13. Esta situação, que organiza o
enunciado, leva em conta os seus participantes; possui um “auditório organizado”, isto é, o
auditório do enunciado. A cada constituição do enunciado é-lhe dado um valor. Essa
concepção de valor veicula uma significação objetiva e social, correspondente aos valores
ideológicos de um determinado grupo social em um determinado tempo, sendo um índice
intersubjetivo de valor sócio-ideológico.
Na verdade, o horizonte extraverbal do enunciado, formado pela situação junto com
seu auditório, por um processo de abstração, pode ser decomposto em três elementos
constitutivos14: a) horizonte espacial comum dos interlocutores, que corresponde ao onde e
quando do enunciado; b) o conhecimento e a compreensão comum da situação por parte dos
interlocutores, que corresponde ao objeto, ao conteúdo temático do enunciado (aquilo de que
se fala, informações implícitas); c) sua avaliação comum dessa situação, que é a atitude
valorativa dos participantes do acontecimento (próximos, distantes) a respeito do que ocorre
(em relação ao objeto do enunciado, em relação aos outros enunciados, em relação aos
interlocutores).
Assim, o enunciado possui uma dimensão verbal e uma extraverbal, inclui uma dada
situação de produção com um horizonte espacial e temporal comum, uma compreensão
responsiva da situação e uma atitude valorativa. Essas dimensões serão analisadas
conjuntamente no capítulo 4.
A situação extraverbal do enunciado pode ser relacionada com a noção de cronotopo,
desenvolvida por Bakhtin (2002c, p. 211) no texto “Formas de tempo e de cronotopo no
romance (Ensaios de poética histórica)”. Cronotopo é definido pelo autor na esfera artísticoliterária como “o processo de assimilação do tempo, do espaço, e do indivíduo histórico real

13

Também no texto “La construcción de la enunciación” Bakhtin e Volochinov chamam “auditorio de la
enunciación a la presencia de los participantes de la situación” (1993a, p. 247, grifo dos autores [1929]).
14
Esta discussão está em: Discurso na vida e discurso na arte. Trad. de Carlos Alberto Faraco e Cristovão Tezza
(1993c, p. 5). O texto foi escrito por Bakhtin e Volochinov em 1926.
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que se revela neles”. Tempo e espaço são concebidos como formas da própria realidade
efetiva. Enquanto o tempo é sempre histórico, o espaço é sempre social. Em literatura, o
gênero e suas variantes são determinados pelo cronotopo. Seu princípio condutor é o tempo. É
na constituição do romance que Bakhtin salienta o papel dos cronotopos que têm um
significado temático e um figurativo. No primeiro caso “são centros organizadores dos
principais acontecimentos temáticos do romance” e, no segundo, “o tempo adquire um caráter
sensivelmente concreto; no cronotopo, os acontecimentos do enredo se concretizam, ganham
corpo e enchem-se de sangue.” (BAKHTIN, 2002c, p. 355). Eles dão à indicação precisa
sobre o tempo e o lugar de sua realização.
O mundo do autor e do leitor também são cronotópicos nesta acepção. Há um mundo
real representante e um mundo representado na obra. Dos cronotopos reais do primeiro,
originam-se os cronotopos refletidos e criados do mundo representado na obra (no
enunciado). Não devemos, neste sentido, confundir o autor-criador da obra com o autor
indivíduo (biografismo ingênuo)15, o ouvinte-leitor de várias épocas com o ouvinte-leitor
passivo seu contemporâneo (dogmatismo e concepção de avaliação)16. Há uma fronteira entre
esses mundos que não devemos confundir. Esses mundos estão em constante interação, num
processo de troca, também cronotópico. A obra troca com a vida e esta se realiza na vida
particular de uma obra:

A obra e o mundo nela representado penetram no mundo real enriquecendoo, e o mundo real penetra na obra e no mundo representado, tanto no
processo da sua criação como no processo subseqüente da vida, numa
constante renovação da obra e numa percepção criativa dos ouvintes-leitores
(BAKHTIN, 2002c, p. 358).

Convém ressaltar que a situação extraverbal do enunciado também pode ser
relacionada com a noção de autoria desenvolvida por Bakhtin (2002b, p. 184): “todo
15
16

Expressões de Bakhtin (2002c)
Expressões de Bakhtin (2002c)
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enunciado tem um autor, que no próprio enunciado escutamos como o seu criador”. Para
Bakhtin, a última instância da significação e do estilo é dada pela autoria. O que dá
credibilidade aos textos é a autoria , isto é, o ethos do autor, entendido como “impressão que o
orador, por suas palavras, dá de si mesmo” (PERELMAN; OLBRECHTST-TYTECA, 1999,
p. 363) e o lugar social de onde ele enuncia.
Quanto às características específicas do enunciado, no que se refere à sua extensão,
conteúdo, composição, em função das diferenças sócio-ideológicas das variadas esferas da
comunicação social, todos os enunciados têm propriedades composicionais comuns e
fronteiras bem definidas. Essas propriedades formam características constitutivas específicas
do enunciado que lhe asseguram o lugar de unidade real da comunicação discursiva contínua.
Essas características são: 1) a alternância dos sujeitos discursivos; 2) a sua expressividade; 3)
a sua conclusividade17.
1) A alternância dos sujeitos do discurso
Todo enunciado é uma unidade singular da comunicação discursiva, possui um início
e um fim absolutos, que o delimitam de outros enunciados, os anteriores e os enunciados
responsivos de outros. As fronteiras de cada enunciado se delimitam pela alternância/troca
dos sujeitos. Isso ocorre pelo fato de que o falante conclui o que objetivava dizer, terminando
seu enunciado, e, assim, cede a palavra ao outro, o interlocutor, para dar lugar à sua
compreensão ativa, sua resposta.
Para Bakhtin (2002a, p. 260)
Todo enunciado, desde una breve réplica del diálogo cotidiano hasta una
novela grande o un tratado científico, posee, por decirlo así, un principio
absoluto y un final absoluto; antes del comienzo están los enunciados de
otros, después del final están los enunciados respuestas de otros (o siquiera
una comprensión silenciosa y activa del otro, o, finalmente, una acción
respuesta basada en tal tipo de comprensión). Un hablante termina su
enunciado para ceder la palabra al otro o para dar lugar a su comprensión
activa como respuesta.
17

Essas características são apresentadas pelo autor no texto “El problema de los géneros discursivos” (2002a)
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Essa alternância de sujeitos pode adotar formas variadas devido às condições da
comunicação e das funções ideológicas da linguagem, sendo mais explícita no diálogo.
Contudo as réplicas, embora relacionadas entre si, estão separadas pela alternância dos
sujeitos. Para o autor: “Cada réplica, por más breve e intermitente que sea, posee una
conclusión específica, al expresar cierta posición del hablante, la que puede ser contestada y
con respecto a la que se puede adoptar otra posición” (BAKHTIN, 2002a, p. 261).
Para Bakhtin, a troca de enunciados só é possível entre sujeitos discursivos, não
havendo relações dialógicas entre as unidades do sistema da língua. A natureza das palavras e
orações é de origem gramatical, porque essas são impessoais e não se dirigem a outrem.
2) A expressividade do enunciado
O segundo aspecto do enunciado, determinante de sua composição e estilo, é o
momento expressivo, isto é, a atitude valorativa do falante e de outros participantes.
Tanto o estilo quanto a composição dos enunciados se definem pela compreensão ativa
do falante (autor do enunciado) e pela atitude emotivo-valorativa do falante com respeito ao
objeto de seu discurso e frente aos outros participantes (interlocutores) da comunicação
discursiva e seus enunciados (já-ditos).
Segundo Bakhtin, o aspecto expressivo do enunciado é uma característica própria sua
porque só se manifesta no enunciado concreto, na seleção dos organizadores composicionais,
estilísticos, na entonação do enunciado, no gênero discursivo e não pode ser considerado uma
propriedade da língua (sistema abstrato). A língua possui vários recursos (léxico,
morfológicos e sintáticos) para manifestar a atitude emotivo-valorativa, mas, sendo recursos
apenas, são neutros no que se refere ao acento de valor.
Tanto o aspecto emotivo-valorativo quanto a expressividade não são considerados
próprios da palavra, da oração; manifestam-se apenas em enunciados concretos. Ambos se
expressam na seleção dos recursos lingüísticos (estilo), na seleção dos procedimentos
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composicionais (composição) e na entonação do enunciado. Para o autor, “la oración como
unidad de la lengua posee cierta entonación gramatical, pero no expresiva” (BAKHTIN,
2002a, p. 280).
Para Bakhtin (1993a, 2002a), todas as enunciações se constroem sobre a base da visão
social do locutor, suas opiniões e valores determinam a ressonância interna ou externa da voz
– a entonação – a escolha das palavras, a postura ativa de resposta (consentimento, acordo ou
desacordo, estímulo a ação). Assim, a entonação expressiva pertence ao enunciado, não à
palavra.
Convém ressaltar que os gêneros incluem na sua constituição uma expressividade
própria, típica da sua relação com determinadas situações sociais, e que o processo de
construção do enunciado por si só já é expressivo, porque ao construir o discurso, a totalidade
do enunciado já antecede o falante, tanto na forma de uma intenção discursiva individual
como na forma de um plano genérico (de gênero) determinado. Outro aspecto relevante é que
cada época e instituição social têm suas idéias principais, suas tradições e enunciados bastante
marcados, que chamaríamos de “enunciados datados”, pertencentes a personalidades ou
instituições sociais, que gozam de prestígio e são seguidos, imitados e citados por outros.
Concluindo, pode-se dizer que enquanto a alternância dos sujeitos do enunciado lhe dá
a configuração de unidade singular, a expressividade marca a sua condição de elo na
comunicação discursiva, e ambas ocorrem apenas no uso efetivo da língua.
3) A conclusividade do enunciado
Bakhtin (2002a), especificamente no texto “El problema de los géneros discursivos”,
diz que o caráter de conclusividade/acabamento do enunciado representa a manifestação da
alternância dos sujeitos discursivos vista do interior do enunciado. Essa alternância ocorre
porque o falante e/ou autor em um determinado momento diz ou escreve tudo aquilo que
quer/pode dizer. O interlocutor, ao ouvir e/ou ler o enunciado, percebe o dixi conclusivo do
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falante e pode manifestar uma atitude responsiva (imediata ou não), contestando ou não,
cumprindo determinada ordem, ou simplesmente respondendo verbalmente. É a resposta do
outro que indica o acabamento de um enunciado. Para Bakhtin (2002a, p. 260-261, grifo do
autor) “El enunciado no es una unidad convencional sino real, delimitada con precisión por el
cambio de los sujetos discursivos, y que termina con el hecho de ceder la palabra al otro, una
especie de un dixi silencioso que se percibe por los oyentes [como señal] de que el hablante
haya concluido”.
O caráter próprio do enunciado de se constituir em uma totalidade discursiva conclusa,
que lhe assegura a possibilidade de resposta, determina-se por três momentos que se
relacionam entre si na totalidade orgânica do enunciado: a) o esgotamento de sentido do
objeto do enunciado; b) a intencionalidade discursiva do falante; c) as formas típicas,
genéricas e composicionais/estruturais de conclusão do enunciado.
O primeiro momento, que assegura o caráter de um todo concluso de sentido, é o do
esgotamento do sentido do objeto. Na verdade, o objeto é inesgotável, mas quando se
converte em tema do enunciado, em gêneros mais padronizados, como, por exemplo, um
ensaio ou uma tese, adquire um caráter relativamente concluído em determinadas condições e
enfoque do problema, em um material dado e nos propósitos que busca alcançar o autor, isto
é, nos limites de sua intenção.
Essa possibilidade de esgotamento do sentido do objeto se dá de diferentes formas nas
variadas esferas da comunicação discursiva. É quase completa nas esferas cotidianas, em
certas esferas oficiais, nas ordens militares ou administrativas, nas de produção (perguntas e
respostas de caráter fático, ordens domésticas, nos comandos de trabalho e outros mais). Nas
esferas de criação (principalmente científica) só é possível um grau muito relativo de
esgotamento de sentido; só se pode falar de um mínimo de conclusividade àquela necessária
para permitir uma contrapalavra do interlocutor.
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O segundo fator diz respeito à intenção/vontade discursiva do falante e é relacionado
com o primeiro. Em cada enunciado, desde uma resposta cotidiana que pode ser apenas uma
palavra do ponto de vista da dimensão verbal, até enunciados mais extensos, como obras
científicas ou literárias, sentimos a vontade discursiva do falante, que representa o momento
subjetivo do enunciado, e, a partir daí, medimos o caráter de sua conclusividade.
A vontade discursiva e/ou intenção discursiva determina também a seleção do gênero
no qual se construirá o enunciado, seu volume e suas fronteiras, sendo esse o momento mais
importante do enunciado para Bakhtin. Segundo ele, a seleção do gênero discursivo se define
pela especificidade de uma esfera discursiva; pelas considerações do sentido do objeto ou
temas; pela situação concreta da comunicação discursiva e pelos seus participantes. É a
intenção discursiva do falante, com sua individualidade e subjetividade, que se aplica e se
adapta ao gênero escolhido, isto é, à noção acerca da forma do enunciado total, que orienta o
falante no processo discursivo e o leitor na interpretação da consideração do acabamento do
enunciado. Enfim, os gêneros do discurso influenciam na construção e acabamento dos
enunciados.
Nesse sentido, há uma distinção entre o enunciado e as palavras e orações, essas
tomadas como unidades da língua (sistema), em relação ao critério de conclusividade. O
enunciado provoca uma reação-resposta ativa. Não basta que ele seja lingüisticamente
compreensível como a oração; deve ser um todo concluído de sentido; deve se instituir como
um novo elemento na cadeia contínua da comunicação discursiva, capaz de determinar uma
postura de resposta. Já o todo da oração e da palavra possui uma conclusividade do
significado e uma conclusividade da forma gramatical. O todo do enunciado não deve ser
submetido ao sistema, porque não se encontra no domínio da língua, mas, sim, no campo
discursivo, ideológico, abarcando múltiplas relações que se vinculam com o contexto da
realidade extraverbal e com enunciados alheios.
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2.1.1.2 Sobre o enunciado e sua compreensão
Para Bakhtin e Volochinov, o enunciado “é o produto da interação de dois indivíduos
socialmente organizados e, mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser substituído
pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor” (BAKHTIN;
VOLOCHINOV, 1999, p. 112). Segundo os autores, a palavra se orienta em função de um
interlocutor e, conseqüentemente, ela comporta duas faces: é determinada pelo fato de que
procede de alguém e pelo fato de que se dirige para alguém, constituindo o produto da
interação do locutor e do ouvinte.
Os autores sustentam que qualquer tipo de compreensão é ativa, pois já contém o
germe de uma resposta. Para eles,

[...]. Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em relação a
ela, encontrar o seu lugar adequado no contexto correspondente. A cada
palavra da enunciação que estamos em processo de compreender, fazemos
corresponder uma série de palavras nossas, formando uma réplica. Quanto
mais numerosas e substanciais forem, mais profunda é a nossa compreensão
(BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1999, p. 131-132).

Nesse sentido, a compreensão passa a ser “uma forma de diálogo”, pois “compreender
é opor à palavra do emissor/locutor uma contrapalavra”, isto é, produzir uma resposta ativa e
responsiva. Isto inclui uma valoração (acento de valor), que é uma das características
específicas do enunciado, pois para os autores “não se pode construir uma enunciação sem
modalidade apreciativa” (ibid., p. 135).
Segundo Bakhtin (1993a, p. 253, grifos do autor), “todas las enunciaciones se
construirán precisamente sobre la base de sua visión; sus posibles opiniones y valoraciones
determinarán la resonancia interna – o externa de la voz – la entonación – y la elección de las
palavras, y su disposición compositiva en una enunciación concreta”. Assim, Bakhtin destaca
a entonação como expressão fônica da avaliação social e, segundo ele, para se compreender a
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evolução histórica do tema e das significações que compõem o enunciado, sendo
indispensável levar em conta a apreciação social.

2.1.2 A concepção de gêneros do discurso
Segundo Bakhtin (2002a), o discurso só pode existir na forma de enunciados concretos
e singulares, que, por sua vez, são construídos em um determinado gênero do discurso. Esses
gêneros são considerados pelo autor como tipos relativamente estáveis e normativos de
enunciados que se constituíram historicamente nas diferentes interações sócio-discursivas,
também relativamente estáveis. Convém ressaltar que o conceito de tipo corresponde a uma
forma concreta e histórica e não a uma concepção de caráter teórico-abstrato.
Para o autor, expressamo-nos mediante determinados gêneros discursivos, que surgem
e se organizam nos diferentes campos da atividade humana, nas esferas sociais; isto é, todos
os nossos enunciados possuem formas típicas, relativamente estáveis, para a estruturação da
totalidade discursiva. “En la práctica los utilizamos con seguridad y destreza, pero
teóricamente podemos no saber nada de su existencia”. (BAKHTIN, 2002a, p. 267, grifo do
autor). Entretanto, como o próprio Bakhtin também afirma, em muitas circunstâncias/esferas
sociais há gêneros que fogem ao domínio dos falantes.
Segundo Machado (2001, p. 153-154), “os gêneros reportam-se às formas de uso das
línguas e das linguagens” e também para a autora, interpretando Bakhtin, “nossa fala é
modulada pelos gêneros discursivos, pois todas as enunciações de nosso discurso-fala18
revelam escolhas particulares de formas construídas dentro de um todo, as enunciações”.
Nesse sentido, além das “formas” da língua (léxico, gramática), são necessárias para a
interação verbal as “formas” do discurso, ou seja, os gêneros, que organizam a informação em
determinada composição e estilo. Ambas (formas da língua e do discurso) são necessárias
18

A autora não define o termo, entendemos que “discurso-fala” são os enunciados proferidos oralmente pelos
sujeitos.
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para a intercompreensão; entretanto, os gêneros são mais flexíveis e combináveis, mais
sensíveis e ágeis às mudanças da comunicação social do que as formas da língua. Tanto essas
quanto as formas do discurso adquirem-se conjuntamente, porque aprender a falar significa
aprender a construir enunciados, e construí-los em determinado gênero do discurso.
Para Bakhtin, não há enunciado construído fora de um gênero. Dominamos a língua
materna através de enunciados concretos que escutamos e reproduzimos na comunicação
discursiva com as pessoas que interagem conosco e não através de dicionários ou manuais de
gramática. Sendo assim, nem os gêneros do discurso, nem tampouco as formas da língua são
criadas pelo indivíduo falante, mas lhe são dados historicamente, a partir de diferentes
situações de interação social relativamente estáveis, nas mais variadas instâncias da
comunicação discursiva. O uso estilístico/criativo de determinado gênero não significa a
criação de um gênero novo. Dependendo da esfera social da comunicação discursiva, os
gêneros possuem finalidades específicas; então, o uso estilístico/criativo mais subjetivo
(individual) reflete uma possibilidade já inscrita no próprio funcionamento do gênero,
permitindo tipos de interação verbal mais livres e menos normativos.
O autor faz uma distinção entre os gêneros mais padronizados da vida cotidiana, que
possuem um alto grau de estabilidade e coação, como as saudações, despedidas, perguntas
sobre negócios etc., e os gêneros de uso mais livres e criativos, como os de práticas íntimas
entre amigos ou membros da família e os de práticas sociais de salão/bar acerca de temas
cotidianos ou sociais. Estes permitem uma reformulação livre e criadora, mas isso não
significa uma nova criação de gênero porque para usá-los é preciso dominá-los. Portanto, o
vínculo entre gênero e enunciado só pode ser compreendido na sua relação histórica. A
vontade discursiva de um falante é realizada através da eleição de um gênero discursivo
determinado. Ela se define pela especificidade da esfera discursiva dada, pela situação
concreta da comunicação discursiva, pelos participantes da comunicação, pelas considerações
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do sentido do objeto ou temáticas e outros mais. Isto tudo se aplica e se adapta ao gênero
escolhido e se desenvolve dentro de uma forma genérica determinada.

2.1.2.1 Aspectos constitutivos dos gêneros discursivos
Bakhtin aponta três aspectos constitutivos dos gêneros: o conteúdo ou seleção dos
temas; o estilo verbal ou a escolha dos recursos lingüísticos (seleção dos recursos
fraseológicos, léxicos e gramaticais da língua); e a construção/organização composicional
(seleção dos procedimentos composicionais para a organização, disposição e acabamento da
totalidade discursiva e para levar em conta os participantes da comunicação discursiva).
Em relação ao conteúdo temático típico, ele adquire um caráter relativamente
concluído, dependendo de determinadas condições que busca alcançar o autor, isto é, dentro
dos limites de sua intenção e das do gênero. Pode-se dizer que os gêneros retratam as esferas
discursivas, porque todo gênero possui um conteúdo temático determinado, isto é, seu objeto
discursivo e sua orientação de sentido específica para com ele.
O segundo aspecto constitutivo é o seu estilo verbal, isto é, a seleção típica dos
recursos fraseológicos, léxicos e gramaticais da língua. Para se compreender o estilo de um
enunciado particular, é preciso se considerar a sua natureza genérica, porque os estilos
lingüísticos ou funcionais são estilos genéricos de determinadas esferas da atividade e
comunicação humana. Onde há um estilo, há um gênero, porque o estilo de um enunciado é
construído através do gênero “escolhido” pelo falante. O estilo está vinculado tanto a
determinadas unidades temáticas quanto a determinadas unidades composicionais.
O terceiro aspecto é a construção composicional ou a estruturação, isto é, as formas de
organização discursiva, a disposição, a combinação, o acabamento da totalidade discursiva,
bem como o autor e os outros participantes da comunicação. O que coloca o discurso em
determinadas formas composicionais e estilísticas é a seleção de um gênero do discurso
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específico, ou seja, é a construção de um enunciado total. Pelo fato de haver uma
heterogeneidade muito ampla no que se refere à dimensão e à composição do gênero, segundo
Bakhtin, muitos pesquisadores subestimaram o gênero como objeto de pesquisa.
É preciso compreender que estes aspectos funcionam conjuntamente, pois o estilo e a
composição do enunciado se determinam pelo conteúdo temático, pela atitude do falante face
ao seu objeto de discurso e pelos enunciados alheios emitidos sobre o mesmo objeto (o
discurso já-dito), com os quais o falante concorda ou discorda.

2.1.2.2 Distinção bakhtiniana: gêneros primários e gêneros secundários
Como já vimos, os gêneros, segundo Bakhtin, correspondem a situações de interação
verbal típicas (mais ou menos estabilizadas e normativas) da comunicação social e, como tal,
apresentam, na sua constituição, a finalidade e as condições da esfera à qual pertencem. Essa
vinculação dos gêneros com as diferentes esferas de comunicação verbal que os originam e
desenvolvem é fundamental para o estudo dos gêneros e aparece em Bakhtin e Volochinov:
“[...]. Eis porque a classificação das formas de enunciação deve apoiar-se sobre uma
classificação das formas da comunicação verbal. Estas últimas são inteiramente determinadas
pelas relações de produção e pela estrutura sócio-política” (1999, grifo dos autores, p. 43).
Corroborando com a citação anterior, para Bakhtin “en cualquier esfera existen y se
aplican sus próprios géneros, que responden a las condiciones específicas de una esfera dada;
a los géneros les corresponden diferentes estilos” (BAKHTIN, 2002a, p. 252).
E em Marxismo e Filosofia da Linguagem (1999), uma orientação metodológica a esse
respeito é afirmada para o trabalho com a língua:
[...] Disso [que a língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal
concreta, não no sistema lingüístico abstrato das formas da língua nem no
psiquismo individual dos falantes] decorre que a ordem metodológica para o
estudo da língua deve ser a seguinte:
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1. As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições
concretas em que se realiza.
2. As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em ligação
estreita com a interação de que constituem os elementos, isto é, as categorias
de atos de fala na vida e na criação ideológica que se prestam a uma
determinação pela interação verbal.
3. A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação lingüística
habitual. (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1999, p. 124, grifo dos autores).

Trabalhamos com essa ordem metodológica em nossa pesquisa porque entendemos
que são as funções e as condições determinadas e específicas para cada esfera da
comunicação discursiva que geram determinados gêneros. Assim, temos uma variedade
grande de gêneros, pois as possibilidades da atividade humana são inesgotáveis e cada esfera
tem seu repertório próprio de gêneros que se diferencia à medida que essa esfera se
desenvolve, como, por exemplo, na esfera jurídica há petição, decreto, acórdão; na esfera
jornalística há notícia, reportagem, carta do leitor, editorial; na esfera científico-acadêmica há
tese, dissertação, resenha acadêmica, artigo, ensaio e outros mais. Por isso, é impossível que
utilizemos – sem ensino-aprendizagem – todos os gêneros com segurança e destreza.
Embora Bakhtin (2002a) não formalize tipologias de gêneros, faz uma distinção entre
dois conjuntos: gêneros primários (simples) e gêneros secundários (complexos). Essa
discussão aparece em Bakhtin mais explicitamente no texto “El problema de los géneros
discursivos” (2002a). Convém ressaltar que, segundo o autor, o verdadeiro núcleo da
realidade lingüística não é o sistema da língua, mas está assentada em um princípio sóciohistórico – a enunciação.
Os gêneros primários (conversação oral cotidiana, carta, diário íntimo, relato
cotidiano) são constituídos em circunstâncias da comunicação discursiva espontânea e
imediata, por isso, são considerados pelo autor como mais simples e não formalizados.
Os gêneros secundários (romance, editorial, tese) aparecem nas condições da
comunicação cultural mais “complexa”, relativamente mais desenvolvida e organizada,

47

principalmente escrita: na comunicação artística, científica, sócio-política etc. Esses gêneros,
em seu processo de formação, muitas vezes absorvem e reelaboram diversos gêneros
primários; isto é, os gêneros primários são inseridos (intercalados) nos secundários (como, por
exemplo, uma carta ou diálogos dentro de um romance) e, segundo Bakhtin, perdem sua
relação direta com a realidade, deixando de ser acontecimentos da vida cotidiana,
conservando sua forma e relevância cotidiana como partes do romance, participando da
realidade somente através dele, como um acontecimento artístico/estético e não mais como
um acontecimento cotidiano.
O gênero intercalado ou enquadrado, segundo Bakhtin (2002c, p. 127, grifo do autor),
é a forma fundamental para introduzir e organizar o plurilingüismo, aqui entendido como “o
discurso de outrem na linguagem de outrem” . A palavra deste discurso é a palavra bivocal
especial, é a fusão de duas vozes, que exprime ao mesmo tempo duas intenções diferentes – a
do autor e de um outro locutor incorporado ao seu discurso:
[...] a bivocalidade intencional e o híbrido internamente dialogizado possuem
uma estrutura sintática bastante específica: nos limites de seu enunciado
estão fundidos dois enunciados potenciais, como que duas réplicas de um
possível diálogo. É verdade que jamais estas réplicas potenciais poderão se
atualizar totalmente, constituir-se em enunciados acabados, mas discernemse nitidamente as suas formas inacabadas na estrutura do híbrido bivocal.
[...] O híbrido romanesco se caracteriza pela fusão num só enunciado de dois
enunciados socialmente distintos. (BAKHTIN, 2002c, p. 158).

Iremos transpor essa noção de discurso bivocal do discurso literário para o gênero
resenha acadêmica, mostrando a dialogicidade interna nos textos, especificamente no capítulo
4, seção 4.3.3. Outra forma de incorporar enunciados de outrem pode aparecer nos textos
através do discurso relatado direto e do indireto.
Para Bakhtin e Volochinov (1999, p. 144, grifo dos autores), o “discurso citado é o
discurso no discurso, a enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso
sobre o discurso, uma enunciação sobre a enunciação”.
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O discurso relatado direto ou discurso citado direto é a enunciação de uma outra
pessoa incorporada na comunicação social, é a transposição literal, palavra por palavra, da
enunciação de outrem. Esse discurso transmite a sua expressão separada da do autor por
aspas, marcando uma neutralidade em relação ao discurso citado da outra pessoa. Esse é um
processo de enquadramento em que o discurso citado deixa de ser um acontecimento da sua
situação de interação para se tornar um acontecimento da resenha, no caso da presente
pesquisa. Sua situação de interação fica ausente, tornando-se parte do cronotopo da resenha.
Os autores propõem como variante deste discurso o discurso direto preparado – discurso
direto que emerge do indireto, pois é introduzido pela forma tradicional do discurso indireto,
isto é, o discurso do resenhador vem introduzido por uma partícula introdutória (que).
O discurso relatado indireto é considerado por Bakhtin e Volochinov (1999) como
uma forma de transmissão analítica do discurso de outrem enquanto expressão que caracteriza
não só o objeto do discurso, mas também o próprio falante. Os autores propõem variantes para
o discurso relatado indireto: discurso indireto analisador do conteúdo, discurso indireto
analisador da expressão e impressionista.
O discurso indireto analisador do conteúdo é uma variante que apreende a enunciação
de outrem em relação ao seu conteúdo semântico preciso, deixando de lado tudo que não
tenha significação temática, isto é, aspectos necessários à compreensão da posição semântica
do falante transformados de maneira temática, como, por exemplo, construção exclamativa ou
construção de entusiasmo que pode ser representada pela palavra “muito”. Essa variante é
encontrada em contextos epistemológicos ou retóricos porque nesses “o autor é levado a
expor as opiniões de outrem sobre um determinado assunto, a opô-las e delimitá-las”
(BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1999, p. 161, grifos dos autores).
O discurso indireto analisador da expressão se integra na construção indireta nas
palavras e maneiras de dizer do discurso alheio caracterizando sua configuração subjetiva e
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estilística enquanto expressão. É uma apreensão analítica não só do objeto do outro discurso,
mas também do dizer do próprio falante. Essas palavras e formas de dizer são colocadas
normalmente entre aspas e criam relevo no enunciado, colorem-no, se acomodam às matizes
da atitude do autor. Para os autores:

As palavras e expressões de outrem integradas no discurso indireto e
percebidos na sua especificidade [...], sofrem um “estranhamento”, [...], que
se dá justamente na direção que convém às necessidades do autor: elas
adquirem relevo, sua “coloração” se destaca mais claramente, mas ao mesmo
tempo elas se acomodam aos matizes da atitude do autor – sua ironia, humor,
etc. (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1999, p. 163).

A variante impressionista trata o discurso de outrem com bastante liberdade, abreviao, indicando os seus temas e suas dominantes. Essa variante ocorre somente na esfera literária.
Retomando o desenvolvimento dos gêneros, no entender de Faïta (2001, p. 173, grifo
do autor):
[...] podemos, simulando uma atividade numa outra, desviar um gênero de
seu destino e contribuir assim, num determinado momento da história, para
novas formas de estratificação discursiva, conseqüentemente para o
aparecimento de novas variedades entre a infinita variedade de gêneros.

Segundo Bakhtin, a transformação e o desenvolvimento dos gêneros, bem como o
surgimento de novos gêneros se dão pelo desenvolvimento e complexificação das esferas de
atividade humana, por novas motivações sociais e pelo embate entre as forças centrípetas e
centrífugas. “Essas forças são aquelas da unificação e da centralização das ideologias
verbais” e “cada enunciação concreta do sujeito do discurso constitui o ponto de aplicação
seja das forças centrípetas, como das centrífugas” (BAKHTIN, 2002c, p. 81-82, grifos do
autor). Assim, o surgimento de novas mídias (e-mail, entrevista radiofônica etc.) e novas
motivações sociais poderia originar gêneros.
O confronto de forças acima mencionadas ilustra o processo histórico de constituição
e/ou desenvolvimento de um gênero. As forças centrífugas seriam aquelas que se
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empenhariam “em manter as coisas variadas, separadas, apartadas, diferenciadas umas das
outras [...], compelem ao movimento, ao devir e à história; elas aspiram à mudança, à vida
nova”. As forças centrípetas se empenhariam “em manter as coisas juntas, unificadas, reais”.
Elas “exigem estase, resistem ao devir, abominam a história e desejam a quieta mesmice da
morte” (CLARK; HOLQUIST, 1998, p. 35). A partir dessas forças, verifica-se a existência de
diferentes tipos de relações dialógicas entre os enunciados. Há aqueles que se conformam às
formas estabilizadas de um determinado gênero, convivendo com outros, que parecem
subverter essas formas estabilizadas, por vontade enunciativa, consciente ou não.
Retomando a distinção bakhtiniana entre gêneros primários e secundários, pode-se
fazer um paralelo entre eles e a ideologia do cotidiano e ideologia especializada e
formalizada (ou ideologia no sentido estrito do termo) conforme proposto na obra Marxismo e
Filosofia da Linguagem (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1999). A ideologia do cotidiano
corresponde àquilo que se designa na literatura marxista como “psicologia social”. Essa
ideologia é a totalidade da atividade mental centrada na vida cotidiana e na expressão exterior
que a ela se liga, constituindo “o domínio da palavra interior e exterior desordenada e não
fixada num sistema, que acompanha cada um dos nossos atos ou gestos e cada um dos nossos
estados de consciência” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1999, p. 118).
Ainda, para os autores, nesta ideologia, devemos distinguir os níveis determinados
pela escala social que servem para medir a atividade mental e a expressão, e as forças sociais
em relação às quais eles devem orientar-se. No nível inferior, situam-se as atividades mentais
pouco duráveis, confusas. Os níveis superiores da ideologia do cotidiano são mais
substanciais em relação à responsabilidade e criatividade. Estes níveis estão em contato direto
com as ideologias constituídas e são capazes de repercutir as mudanças da infra-estrutura
sócio-econômica mais rapidamente. É nesses níveis que tomam corpo as novas forças sociais
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capazes de se infiltrar na ideologia especializada, submetendo-se à influência dos sistemas
ideológicos estabelecidos e assimilando suas formas, práticas e abordagem ideológicas.
Como sistemas ideológicos especializados e formalizados temos a ciência, a arte, a
religião, o jornalismo, a escola e outros mais, que já são produtos de desenvolvimento
técnico-econômico da sociedade. Esses se constituem e se cristalizam a partir da ideologia do
cotidiano; em retorno, exercem forte influência sobre ela, dando o tom a essa ideologia.
Observe-se, no entanto, que para Bakhtin e Volochinov (1999), não há uma distinção
radical entre ideológico e não-ideológico. Há uma variação no tipo e na forma da ideologia,
isto é, não se postula a existência de uma esfera comunicativa ideológica em oposição a outras
que não o sejam.
No que diz respeito à ideologia, a diferença entre os gêneros primários e secundários
não está no fato de os gêneros secundários serem ideológicos e os primários não, mas sim,
pela razão de que aqueles estão vinculados ao campo das ideologias formalizadas, sendo
ideológicos “no sentido estrito do termo”.19

2.1.3 O texto, o enunciado e o discurso em Bakhtin
O lugar do papel do texto na teoria bakhtiniana nos é apresentado no ensaio “El
problema del texto en la lingüística, la filología y otras ciencias humanas. Ensayo de análisis
filosófico” (BAKHTIN, 2002a), escrito em 1959-1961. Para o autor, o texto (verbal – oral ou
escrito – ou outra forma semiótica) é a unidade, o dado primário, o ponto de partida para as
disciplinas do campo das ciências humanas. Isso porque ele é a realidade imediata para o
estudo do homem e da sua linguagem, pois tanto as idéias quanto os sentimentos da
constituição do homem são mediados pelos textos. Nesse sentido, o acesso ao homem social e
à sua linguagem efetua-se pela via do texto. Bakhtin, nesse ensaio, também faz relações entre
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Conforme: Marxismo e Filosofia da Linguagem, (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1999, p. 41).
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a noção de texto e enunciado e entre discurso e língua (objeto da lingüística). O autor dialoga
com as teorias vigentes na época, especificamente com o estruturalismo, via Saussure, que
considera a língua como fenômeno puramente lingüístico, isto é, a língua vista como sistema
abstrato e não como interação, como fenômeno sócio-discursivo, que é o que Bakhtin propõe
(língua-discurso). Assim, o texto visto na sua integridade concreta e viva, e não como objeto
da lingüística, faz dele um enunciado (texto-enunciado).
Para o filósofo, o que interessa nos textos são suas inter-relações e suas interações, isto
é, dentro da dicotomia de dois pólos da língua: língua-sistema (texto entendido como um
fenômeno material lingüístico) e língua-discurso (texto entendido como enunciado, vivo e
concreto). O que deve ser priorizado é a língua-discurso. Assim como há a dupla orientação
teórica para a língua, o próprio autor a sugere para o texto quando afirma: “cada texto (visto
como enunciado) es algo individual, único e irrepetible, en lo cual consiste todo su sentido”
(BAKHTIN, 2002a, p. 296). Entendemos, então, assim como Bakhtin (2002a) que o texto,
nesta teoria, deve ser considerado como texto-enunciado e não como texto-sistema. Bakhtin,
ainda menciona nesse ensaio que há dois aspectos que determinam um texto como um
enunciado: o seu projeto discursivo (intenção) e a realização desse projeto, sendo que a interrelação entre eles imprime o caráter do texto.
Sendo assim, o texto visto como enunciado passa a ter uma função ideológica
particular, mantém relações dialógicas com outros textos, tem autor e destinatário, possui as
mesmas características do enunciado, porque é concebido como tal, representando um elo na
cadeia da comunicação verbal. O autor, portanto, concebe o texto como enunciado e não mais
no pólo da língua-sistema como texto propriamente dito, abstraído da sua situação social,
relacionado apenas com o que pode ser reproduzido e repetido nele. Pelo contrário, concebe-o
no pólo do discurso, do acontecimento irrepetível do enunciado, que pertence ao texto, mas só
se manifesta na situação de interação com outros textos (enunciados). O texto concebido
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como enunciado representa um elo na cadeia histórica da comunicação verbal. Com isso, as
relações dialógicas só podem existir entre enunciados proferidos por sujeitos discursivos
diferentes. A linguagem não é fechada, pronta, acabada, que se basta a si mesma; pelo
contrário é resultado dos vários enunciados que emanam dos interlocutores na interação
verbal.
Desta maneira, Bakhtin (2002a) mostra ao analista que, a partir desses postulados, se
pode realizar dois tipos de análise, dependendo de como se toma o texto – como sistema ou
como enunciado. No primeiro caso, abstraem-se as relações do texto com a realidade, com o
social, com os outros falantes e com outros textos. No segundo caso, a análise irá abarcar os
aspectos sócio-históricos, as relações dialógicas entre o enunciado e a realidade, o sujeito
falante e os outros enunciados, a questão da autoria e outras mais. É esta segunda forma de
análise que a teoria bakhtiniana nos propõe, entretanto, entendemos que mesmo para o
referido autor, estas duas possibilidades de estudo devem completar-se mutuamente sem se
fundir. Tudo vai depender do olhar e ou da posição do analista.
Para nossa pesquisa, esses conceitos (discurso, linguagem, texto, enunciado,
dialogismo, cronotopo, gêneros do discurso) fundadores da teoria bakhtiniana são
fundamentais, pois a concepção de língua como interação permite analisar o texto-enunciado,
distanciando-se do texto-sistema e abarcando aspectos enunciativo-discursivos. Assim,
estaremos incorporando elementos da ordem do social e do histórico que favorecem a
compreensão e produção de textos. Consideraremos a situação de produção de um dado
discurso – resenha acadêmica (quem fala, para quem, lugares sociais dos interlocutores,
posicionamentos ideológicos, em que situação, em que momento histórico, em que veículo,
com que objetivo, finalidade ou intenção, em que registro), envolvendo conteúdos temáticos,
organização composicional e estilos verbais. A forma como esses elementos foram
trabalhados será mostrada nos capítulos 3 e 4.
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A seguir trataremos de algumas acepções sobre letramento, para o qual iremos propor
uma abordagem bakhtiniana, suas contribuições para a pesquisa e para a prática pedagógica.

2.2 ABORDAGEM BAKHTINIANA PARA A NOÇÃO DE LETRAMENTO
Inicialmente, veremos algumas acepções que o termo letramento adquiriu e que são
provindas de abordagens teóricas sociointeracionistas. A seguir, iremos propor um
redimensionamento do termo “letramento”, vinculando-o aos gêneros do discurso.

2.2.1 Algumas acepções sobre letramento
O termo “letramento” adquiriu várias acepções com o desenvolvimento de abordagens
teóricas diversas (a perspectiva das dicotomias escritas, a tendência fenomenológica de
caráter culturalista, a perspectiva variacionista, a perspectiva sociointeracionista) e trouxe
para a Lingüística Aplicada uma reflexão sobre as relações entre escrita e cultura, sobre o
impacto social da escrita. Nesta pesquisa, abordaremos algumas concepções que o termo
“letramento” foi adquirindo a partir da década de 1980, trazidas por autores como Kleiman
(1995), Soares (1998; 2003), Tfouni (2002) e Mey (2001). Essas discussões têm sido fecundas
para a área de Lingüística Aplicada.
Soares (2003, p. 91) faz uma relação entre letramento, alfabetização e escolarização,
assim como Tfouni (2002) também o faz, e que mostraremos mais à frente. Para Soares,
“alfabetização é o processo pelo qual se adquire o domínio de um código e das habilidades de
utilizá-lo para ler e para escrever, ou seja: o domínio da tecnologia – do conjunto de técnicas
– para exercer a arte e ciência da escrita”. Já letramento, para ela, é o exercício efetivo e
competente da tecnologia da escrita, implicando habilidades várias, como, por exemplo,
capacidade de ler ou escrever para atingir diferentes objetivos – informar ou informar-se,
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interagir com outros, imergir no imaginário ou no estético, ampliar conhecimentos, seduzir ou
induzir, etc.
Quanto à “escolarização”, Soares (2003, p. 92-93, grifo da autora) entende que esta
palavra
[...] é um substantivo derivado do verbo escolarizar, que é um verbo
transitivo direto, isto é, exige um complemento; este pode ser de duas
naturezas: ou pode designar um ser animado – escolarizar alguém,
escolarizar pessoas, ou pode designar um ser inanimado, uma ‘coisa’, um
conteúdo – escolarizar um conhecimento, uma prática social, um
comportamento.

Tfouni também apresenta uma relação entre escrita, alfabetização e letramento, indo
ao encontro dos pressupostos de Soares. Para Tfouni (2002, p. 09) “os sistemas de escrita são
um produto cultural, a alfabetização e o letramento são processos de aquisição de um sistema
escrito”. Entende que a alfabetização refere-se à aquisição da escrita enquanto aprendizagem
de habilidades para leitura, escrita e as chamadas práticas de linguagem. O letramento, por sua
vez, focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição da escrita que é um produto cultural
por excelência20.
Para as autoras, o processo de alfabetização se ocupa da aquisição da escrita por um
indivíduo, ou grupo de indivíduos, em que a linguagem tanto oral quanto escrita perde seu
caráter histórico-cultural, transformando-se em código. Já o letramento é mais amplo,
englobando os aspectos sócio-históricos da aquisição de um sistema escrito por uma
sociedade.
A concepção de letramento dessas autoras corrobora a de Jacob L. Mey (2001). Para
ele,

20

É preciso esclarecer que a autora concebe ‘cultura’ no sentido do materialismo histórico, em que estão
embutidas as categorias: consciência (atividade reflexiva); poder de decisão; proposição de finalidades pessoais;
historicidade; construção e transformação da natureza.
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Letramento é mais do que a habilidade de ler e escrever. De certa forma, é
claro, o letramento pode ser considerado uma forma de tecnologia que tem
como efeitos primários dessa técnica em particular a leitura e a escrita;
entretanto, é certamente muito mais importante e produtivo examinar os
efeitos secundários, assim como as repercussões do letramento, tanto como
fato (no nível do objeto) quanto como tema de discussão (no nível meta),
presentes em nossa sociedade através dos efeitos formadores que exercem
em nossas mentes. (MEY, 2001, p. 235-236, grifos do autor).

Já para Kleiman

O fenômeno do letramento, [...], extrapola o mundo da escrita tal qual ele é
concebido pelas instituições que se encarregam de introduzir formalmente os
sujeitos no mundo da escrita. Pode-se afirmar que a escola, a mais
importante das agências de letramento, preocupa-se, não com o letramento,
prática social, mas com apenas um tipo de prática de letramento, a
alfabetização, o processo de aquisição de códigos (alfabético, numérico),
processo geralmente concebido em termos de uma competência individual
necessária para o sucesso e promoção na escola. Já outras agências de
letramento, como a família, a igreja, a rua como lugar de trabalho, mostram
orientações de letramento muito diferentes. (KLEIMAN, 1995, p. 20, grifos
da autora).

Essa autora faz uma crítica da forma como a escola se preocupa com o letramento,
trabalhando apenas com uma face do letramento: a alfabetização, esquecendo-se de trabalhar
letramento como prática social, não relacionando o trabalho com os aspectos da cultura e com
as formas de poder que ocorrem na sociedade.
Percebe-se que para todos os autores citados o letramento engloba aspectos que vão
além da habilidade de ler e escrever, ou seja, a aquisição do sistema da escrita enquanto
prática discursiva e enquanto objeto. Essas discussões a respeito da conceituação de
letramento são fecundas para o domínio da Lingüística Aplicada porque o letramento passa a
focalizar aspectos sócio-históricos da aquisição de um sistema escrito por uma sociedade – a
linguagem, os textos-enunciados. Esse é um novo lugar que se apresenta para a dimensão do
ensino e que nos leva a propor uma abordagem bakhtiniana para a noção de letramento,
vinculando-a aos gêneros do discurso.
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2.2.2 A noção de letramento vinculada aos gêneros do discurso
A linguagem, enquanto prática social, constituída sócio-historicamente, é fundamental
nesse processo de letramento porque o seu desenvolvimento é dependente do grau de
letramento implementado nas instituições sociais – família, escola etc. – em que o indivíduo
está inserido. Presume-se que, se o indivíduo participou de práticas de letramento variadas
que permitiram a apropriação de diferentes gêneros, ele terá uma performance relativamente
boa. Mesmo assim, pode ocorrer uma situação de comunicação que demande um determinado
gênero que ele não domine.
Bakhtin esclarece isso da seguinte maneira:

Muchas personas que dominan la lengua de una manera formidable se
sienten, sin embargo, totalmente desamparadas en algunas esferas de la
comunicación, precisamente por el hecho de que no dominan las formas
genéricas prácticas creadas por estas esferas. A menudo una persona que
maneja perfectamente el discurso de diferentes esferas de la comunicación
cultural, que sabe dar una conferencia, llevar a cabo una discusión científica,
que se expresa excelentemente en relación con cuestiones públicas se queda,
no obstante, callada o participa de una manera muy torpe en una plática de
salón. En este caso no se trata de la pobreza del vocabulario o de un estilo
abstracto; simplemente se trata de una inhabilidad para dominar el género de
la conversación mundana, que proviene de la ausencia de nociones acerca de
la totalidad del enunciado, que ayuden a plasmar su discurso en
determinadas formas composicionales y estilísticas rápida y
desenfadadamente; una persona así no sabe intervenir a tiempo, no sabe
comenzar y terminar correctamente […]. (BAKHTIN, 2002a, p. 269-270).

A noção de letramento pode ser mais produtiva se redimensionarmos o conceito de
letramento, vinculando-o aos gêneros do discurso, dado que não existe um letramento único.
O processo de letramento seria o processo de apropriação das formas genéricas (gêneros)
ligadas à escrita. Ser letrado significa dominar diferentes gêneros, primários e secundários21.
Nessa perspectiva, a instituição deve criar condições para que os alunos possam se apropriar
de gêneros secundários que circulam socialmente. O aluno deve dominar diferentes gêneros e
21

Meurer (2000) corrobora esta perspectiva no início de seu texto.
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deles se servir para garantir bom desempenho em diferentes situações comunicativas. Pois,
para Bakhtin (2002a, p. 269) “[...] para utilizar libremente los géneros, hay que dominarlos
bien.”
São os gêneros que organizam os conhecimentos de determinadas maneiras,
associadas às intenções e propósitos dos locutores. Os gêneros discursivos secundários são
mais complexos porque absorvem e reelaboram os gêneros mais simples da comunicação
discursiva imediata. Esses gêneros “surgen en condiciones de la comunicación cultural más
compleja, relativamente más desarrollada y organizada, principalmente escrita: comunicación
artística, científica, sociopolítica, etc.” (BAKHTIN, 2002a, p. 250). Como observado
anteriormente (subseção 2.1.2.2), há uma inter-relação entre os gêneros primários e
secundários. Levando-se tal inter-relação em consideração, as modalidades oral e escrita
devem ser focadas no interior do trabalho com um determinado gênero. Isso permite buscar
uma nova dimensão para o ensino da produção textual escrita entendida como um processo
que dá continuidade ao desenvolvimento lingüístico do indivíduo e investigada a partir do
compartilhado com o outro, a partir da dimensão social.
Na presente pesquisa, propomos que as concepções bakhtinianas podem dar suporte
para que os alunos compreendam os aspectos que possibilitam a interpretação dos enunciados
e a relação entre conteúdo temático, organização composicional e estilo dos textos. Supomos
que com essa compreensão de letramento ocorrerá a concretização do objetivo de propiciar
aos alunos um domínio efetivo dos gêneros em circulação, em favor da cidadania. O conceito
de letramento, na perspectiva apontada, é fundamental para o ensino-aprendizagem de
produção textual no ensino superior, uma vez que os alunos, ao entrarem na academia, se
deparam com novas exigências, isto é, com a exigência da escritura de novos gêneros textuais,
dos quais comumente não têm domínio. Compartilhamos o pensamento de Goulart (2003, p.
110), de que “a questão do letramento parece estar ligada ao trânsito do sujeito por diferentes
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esferas da atividade social, distinguindo os temas dos enunciados e, assim, podendo avaliálos, além de poder concordar, discordar e discutir com eles, entre outras ações”. Por isso,
acreditamos que adquirir domínio discursivo – letramento – nas práticas de escrita exigidas
pela instituição superior é fundamental para os alunos poderem se movimentar nesse novo
espaço e exercerem sua cidadania.
A seguir, apresentaremos algumas teorias e metodologias em produção textual que
antecederam o percurso bakhtiniano que estamos propondo nessa pesquisa, para melhor
visualizarmos o que marca sua originalidade.

2.3 TEORIAS E METODOLOGIAS EM PRODUÇÃO TEXTUAL
Nesta seção, apresentaremos algumas teorias e metodologias para enfocar a produção
textual escrita que vinha sendo trabalhada no Brasil até a década de 1990. Discutiremos como
a produção textual pode ser trabalhada após esse período a partir da introdução dos gêneros
textuais tomados como objeto de ensino-aprendizagem.

2.3.1 Teorias enunciativo-discursivas em produção de textos
Faremos uma retrospectiva para elucidar as teorias enunciativo-discursivas, a partir de
Rojo (1996) que mostra o debate travado na década de 1980 sobre o domínio da escrita e de
sua aprendizagem. Concomitantemente à perspectiva construtivista piagetiana surge a
perspectiva sócio-construtivista vygotskyana ou sócio-histórica que demanda passar em
revista os enfoques sobre linguagem e cognição nas teorias de “processamento”. Rojo aponta
as revisões impostas ao paradigma de produção de textos, mencionando que, tanto em
Lingüística Aplicada como em Psicolingüística, na década de 1980, o domínio de
investigação do processo de produção de textos e de seu desenvolvimento foi hegemonizado
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por uma perspectiva cognitivista e textual, que levava em conta, por um lado, as teorias
textuais de descrição do produto escrito e, por outro, com um viés mais comportamental ou
mais cognitivo, as teorias cognitivas de memória e de esquemas, para a descrição do processo.
Para os teóricos Kintsch e van Dijk (1983), o produto textual é visto como um
conjunto de estruturas maiores do que as sentenças chamadas de “estruturas globais”
(macroestruturas – semânticas e pragmáticas – superestruturas), responsáveis pela
organização das estruturas menores (microestruturas), cujos esquemas de organização
encontram-se armazenados na memória do produtor (léxico; esquemas sintáticos; esquemas
lógico-semânticos em forma de proposições e macroproposições e de relações entre
proposições para a construção da base textual; esquemas superestruturais).
Nesse sentido, esse modelo cognitivo é incompatível com uma pesquisa interessada na
construção da escrita que assuma uma perspectiva sócio-histórica vygotskiana ou a teoria
enunciativo-discursiva bakhtiniana, que estamos propondo, porque no modelo cognitivo
valorizou-se demais o sujeito cognitivo do construtivismo, não se priorizando a essência da
discussão: o papel da linguagem, do outro, da interação com o outro. Para Rojo (1996), há
necessidade de releitura e articulação desses pressupostos, de busca de novas descrições para
o processo de funcionamento da linguagem em geral e de produção de textos em particular.
Com isso, a autora enfatiza a necessidade de se trabalhar o texto a partir de uma perspectiva
bakhtiniana articulada com os construtos psicológicos vygotskianos, redefinindo os conceitos
de linguagem e discurso, que passam a ser entendidos de acordo com os postulados de
Bakhtin e Volochinov (1999): como produtos sociais postos em circulação nas interações
concretas, emergentes em situações de produção (enunciações) específicas. É esse o trabalho
que a autora propõe ao apontar as cinco revisões conceituais assinaladas a seguir:
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a) a unidade de análise passa da ‘palavra/signo’ ao ‘enunciado’ com seus
temas, formas de acabamento (composição, estilo), acentos
valorativos/vontade enunciativa;
b) o enunciado passa a só adquirir sentido/significado/circulação a partir de
situações concretas de produção (enunciação), que devem ser caracterizadas
e levadas em conta, enunciativamente, e não mais comunicacionalmente;
c) a enunciação – e, por decorrência, o enunciado – é sempre dialógica,
polissêmica, plurilingüística – vozes –, mesmo quando seu efeito
composicional implica uma aparência de autonomia, controle, monologia e
monovocalismo;
d) a relação falante-ouvinte ou locutor-receptor é revista a partir das noções
de locutor/alocutário, enunciador(es) e audiência, o que envolve assumpção
[sic] de papéis e perspectivas e multiplica os planos enunciativos da
interação/enunciação. Também noções como réplica, compreensão e
recepção ativas dissolvem, a um só tempo, a distância e a simetria entre
‘locutor/receptor’ e implicam revisões nas noções de discurso interno,
externo, escrito. Logo, de internalização;
e) as propostas cognitivas das teorias de esquemas (lingüísticos,
psicolingüísticos ou psicológicos) passam a ser rejeitadas em favor da
circulação das vozes ou enunciações, o que não deixa de exigir um enfoque
renovado sobre a cristalização e historicização de significados e formas
discursivas. A partir daí, ganha muita relevância a questão da gênese dos
gêneros e de suas relações com discursos e textos em circulação. (ROJO,
1996, p. 288-289).

Percebemos, assim como Rojo, que com a mudança do objeto de estudo, o gênero, e o
texto, mudam também os métodos de pesquisa (coleta e análise), e novos conceitos
interpretativos (vozes, gênero, plano enunciativo, dialogismo) são postos em circulação.
Adotaremos em nossa pesquisa essas revisões embasadas nos pressupostos bakhtinianos feitas
pela autora. Na seqüência, explicitaremos algumas metodologias do ensino em produção de
textos para mostrar as diferenças ocorridas e poder enfatizar a abordagem metodológica
bakhtiniana que esta pesquisa propõe.

2.3.2 Metodologias de ensino-aprendizagem de produção textual
Para recuperar o percurso sobre as metodologias do ensino-aprendizagem de produção
textual desde a década de 1960 até a contemporaneidade, recorremos a Bonini (2002), que
levanta a discussão e procura delinear o quadro atual do ensino nas instituições ao apontar
problemas comuns às redações de vestibulandos como: acentuação, pontuação, ortografia,
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norma culta, emprego lexical entre outros. Se observarmos com atenção, estes problemas são
da ordem da análise lingüística. Para Bonini (2002), o fracasso no ensino de produção textual
no trabalho escolar se dá pela inexistência de parâmetros que possibilitem à produção textual
do aluno tornar-se um meio significativo; ou seja, não há a presença de um interlocutor ativo a
quem o aluno poderia dirigir sua voz.
Segundo o autor, os estudiosos da disciplina de Língua Portuguesa procuram formas
de suprir essas lacunas no ensino, porém ainda não chegaram a um consenso de como ele
deve ser conduzido. Conseqüentemente, os professores permanecem cheios de dúvidas.
Bonini apresenta, então, as posições metodológicas de ensino de produção textual desde os
anos 1960 até a contemporaneidade.
Nos anos 1960, a base de reflexão era a teoria tradicional da gramática, de postura
prescritivista e apoiada nas técnicas da retórica clássica. Decorre desta linha de reflexão o
método retórico-lógico. Assim, a produção textual restringe-se à escrita, concebida como uma
forma de organizar o pensamento, este sendo entendido como um substrato direto do
raciocínio. Esse método tem como modelo básico de produtor de textos o escritor de
literatura; por isso, o “dom” é considerado uma propriedade essencial. A parte fundamental de
tal método de ensino é a correção do professor, apoiado na gramática. Quanto às “técnicas de
ensino”, elas estão a serviço da apropriação dos esquemas básicos de textos – a narração, a
dissertação e a descrição.
Nos anos 1970, observa Bonini, entra em cena a teoria da comunicação, quando se faz
a aplicação do estruturalismo nos exercícios didáticos. Por este motivo, o ensino de língua
portuguesa é incluído na área de “comunicação e expressão”, e muitos livros didáticos trazem
este nome. Nesse período, ocorre a re-introdução da redação nos concursos vestibulares. São
instituídas com base nessa abordagem comunicativa e em rudimentos interacionistas, a partir
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dos anos 80, duas linhas metodológicas para a produção textual: a textual-comunicativa e a
textual-psicolingüística.
Nessa linha de reflexão, o autor nomeia o método textual-comunicativo mencionando
que os trabalhos teóricos precursores desse método são os de Pécora, 1981, e de Franchi,
1984, e os manuais didáticos empreendidos nessa abordagem são os de Abreu, 1988 e de
Fiorin & Savioli, 1990. Nesse método, o “dom” deixa de ser um elemento central, embora o
texto literário ainda seja considerado o modelo ideal. O produtor de textos, entretanto, passa a
ser visto como alguém que precisa desenvolver um texto em que mostre a capacidade de um
comunicador.
Nos anos 1980, também para Bonini, surgem duas correntes que convergem para um
método interacionista: a sócio-retórica (de inspiração etnometodológica), que postula a
produção textual como reprodução de um corpo de tradições de uma comunidade e tem em
Swales, 1990, um de seus principais representantes; e a enunciativista, entendida como
trabalho e exercício de subjetividade na linguagem representada por Bronckart, 1997 entre
outros. Ambas postulam o trabalho com o texto e com a variedade dos gêneros textuais, e
concebem o funcionamento da linguagem de maneira diferente dos métodos mencionadas
anteriormente. Convém ressaltar que estas datas (1980, 1990) marcam o debate acadêmico,
não refletindo as práticas dos professores no Brasil. Somente na segunda metade dos anos
1980 é que a teoria de texto começa a ser conhecida pelos professores no Brasil, e o método
interacionista apenas no final dos anos 1990. O método interacionista corresponde a essa linha
de reflexão e está centrado na instauração de um ambiente em que a produção textual do
aluno se constitui em autêntica produção de sentido, mediante a execução de uma ação de
linguagem. Nesta abordagem, os professores devem criar exercícios pedagógicos a partir de
uma situação de interação (produzir um jornal de universidade, por exemplo), pois, dessa

64

forma, o aluno passa a exercitar uma ação de linguagem envolvendo o processo dialógico
proposto por Bakhtin.
Conforme mencionado anteriormente, a prioridade no ensino-aprendizagem até a
década de 1980, no Brasil, foi o estudo das normas gramaticais. O texto servia como pretexto
para as análises lingüísticas. Em 1990, porém, começa a surgir uma abertura. No Brasil, com
relação ao ensino-aprendizagem de produção textual, o grupo mais atuante é o de orientação
texto-enunciativa, que marca presença nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a partir
da década de 1990. Entre seus seguidores encontramos Geraldi (1984; 1995), cujo trabalho
propõe três unidades de atividades (práticas de leitura, de produção textual e de análise
lingüística), ao dizer que tratar o texto como
unidade de ensino/aprendizagem é entendê-lo como um lugar de entrada
para este diálogo com outros textos, que remetem a textos passados e que
farão surgir textos futuros. Conceber o aluno como produtor de textos é
concebê-lo como participante ativo deste diálogo contínuo: com textos e
com leitores. (GERALDI, 2001, p. 22).

Há também as pesquisas da Escola de Genebra, via Schneuwly e Dolz (2004), que
sugerem o trabalho com os gêneros textuais. Essa nova postura possibilita ao professor lidar
com a linguagem em uso, com as práticas discursivas correntes que circulam em diversas
esferas sociais.
Retomando Bonini (2002, p. 42), a abordagem interacionista, segundo o autor, é a
mais aceita no espaço de interlocução em sala de aula, “pois propõe parâmetros para que a
produção textual do aluno alcance o status de legítima produção de sentido”. Bonini afirma
que, independentemente da abordagem didática utilizada, há necessidade de ajudar o aluno a
desenvolver habilidades em três níveis:

1. no nível discursivo – leitura da circunstância enunciativa (fatos, contexto);
estabelecimento das metas discursivas; seleção de gênero apropriado;
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identificação dos aspectos formais do gênero; caracterização da audiência;
levantamento de conteúdos textualizáveis;
2. no nível textual – seqüenciação textual; progressão textual; coesão;
3. no nível frasal – ordenação dos constituintes; concordância; regência;
aplicação de relatores; estabelecimento de paralelismo sintático; escolha
lexical. (BONINI, 2002, p. 42).

Entendemos que essas habilidades sugeridas pelo autor apontam para as vertentes
interacionista e enunciativista e preenchem os aspectos constitutivos do gênero, que segundo
Bakhtin são: conteúdo temático – engloba o nível discursivo; organização composicional –
engloba o nível textual; e estilo – engloba o nível frasal. Na nossa intervenção em sala de aula
trabalhando com o gênero resenha acadêmica procuramos abarcar estes três níveis,
desenvolvendo estas habilidades de acordo com a abordagem bakhtiniana e levando em conta
tanto a dimensão social como a verbal, seus traços constitutivos, que serão apresentados no
capítulo três e quatro deste trabalho.
Bonini (2002) e Rojo (1996) mostram as transformações ocorridas na Lingüística e,
sobretudo na Lingüística Aplicada, esboçando um breve cenário para que possamos
compreender a inclusão de conceitos bakhtinianos feita pela área de língua portuguesa, em
1990, no Brasil. E, ainda, ambos mostram que o ensino tradicional não levava em conta o
processo dialógico da linguagem nas práticas com textos. A produção textual, nesta
orientação tradicional, não previa interlocutor, a não ser o próprio professor. Assim, o aluno
era levado a escrever para agradar ao professor. A produção textual escrita se dava através de
esquemas e de técnicas de produção. Com isso, os alunos produziam textos padronizados
(narração, descrição, dissertação). Embora possamos classificar vários textos como narrativos,
ou descritivos, por exemplo, devemos lembrar que eles são enunciações diversas e
concretizam-se em formas diferentes (gêneros), possuindo diferenças específicas. O que
caracteriza os gêneros, portanto, não são seus aspectos estruturais ou lingüísticos, mas os
aspectos ligados às condições de produção em que esses podem ser concretizados em textosenunciados. Os dois pesquisadores concordam que o grande elemento fomentador do debate
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contemporâneo é a teoria da enunciação e/ou teoria dialógica da linguagem bakhtiniana e a
recomendam para o trabalho com a produção textual escrita em sala de aula. Sugerem que
consideremos os conceitos de enunciado concreto e de texto ao invés de tipos de texto. Isso
implica tomarmos os gêneros discursivos como elemento norteador das análises e como
objeto de ensino-aprendizagem conforme proposto pelos documentos oficiais.
Convém lembrar que Furlanetto (2002) e Brait (2002) problematizam a diferença entre
tipologias textuais e gêneros discursivos. A primeira lembra que o ensino escolar privilegia os
tipos textuais e não os gêneros sócio-historicamente constituídos:

[...] apesar dos estudos já realizados, ainda se privilegia o trabalho de
produção textual com base numa tipologia restritiva, e não – como imagino
que seria adequado, congruente com os próprios objetivos de ensino – em
gêneros historicamente constituídos, os quais circulam na sociedade imediata
e mediata dos estudantes (e, por extensão, dos sujeitos) (FURLANETTO,
2002, p. 78).

A segunda estabelece a diferença entre esses conceitos, mostrando que os próprios
documentos oficiais cometem esse equívoco – confundem as diferenças entre tipologias
textuais e gêneros discursivos:

[...] a perspectiva aqui assumida [nos PCNs] é a de que tanto a questão dos
gêneros [...] quanto a questão das diferentes tipologias textuais e discursivas
[...] constituem, ao mesmo tempo, um problema dada a diversidade teórica e
caminhos possíveis para as práticas escolares e sua relação com a vida
(BRAIT, 2002, p. 16).

Assim, devemos tomar cuidado ao fazer mudanças para não cometer tais equívocos e
não nos limitar ao trabalho da dimensão lingüística somente. É preciso não perder de vista a
função e o papel social da escrita. No trabalho de prática de produção textual, na perspectiva
que assumimos, devemos estabelecer condições similares à da esfera do gênero para a escrita
e trabalhar questões referentes à tematização do conteúdo, organização composicional e estilo
do gênero.
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Lembramos também que Meurer (2004; 2006) ao trabalhar com a perspectiva da
Lingüística Sistêmico-Funcional (doravante, LSF) propõe um método para o trabalho com os
gêneros – integrar estudos de gêneros textuais ao contexto de cultura. Segundo o autor, há um
consenso na LSF e na Análise Crítica do Discurso (ACD) de que o contexto tem implicações
cruciais para a análise da linguagem em uso. Em análises de textos com base na LSF, todos os
significados têm conexão direta com o contexto social – “acima”, e uma conexão direta com
os elementos lexicogramaticais – “abaixo”. Portanto, essa abordagem propõe relacionar a
análise de textos a rotinas sociais e as formas lingüísticas. Percebemos que há uma certa
semelhança com o que Bakhtin (1999) propõe: analisar os aspectos constitutivos do gênero dimensão social (contexto) e, dimensão verbal (elementos lingüísticos).
Na teoria bakhtiniana o conceito de ensino-aprendizagem da escrita passou a ser
orientado pela idéia de que a apropriação da linguagem e das práticas sociais ocorre a partir
de um percurso do social para o individual, sempre mediado pelo signo e pelo outro. Assim
como Bakhtin, o pesquisador russo Vygotsky (2002), ao desenvolver sua teoria do
desenvolvimento do aprendizado do ser humano, considera a cultura como fator relevante,
afirmando que a função mental natural transforma-se em função mental cultural através dos
signos e que a atividade humana ocorre através de relações sociais.
Exploraremos em nossa pesquisa o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal
(ZDP) desse autor, entendida como a distância entre aquilo que o estudante é capaz de fazer
de forma autônoma (nível de desenvolvimento real) e aquilo que ele realiza em colaboração
com outros elementos de seu grupo social (nível de desenvolvimento potencial).22
O aprendizado é responsável por criar a zona de desenvolvimento proximal, na medida
em que, em interação com outras pessoas, o estudante é capaz de colocar em movimento
vários processos de desenvolvimento que sem ajuda externa seriam impossíveis de realizar.
22

O trabalho que realizamos com os alunos para podermos relacionar seus conhecimentos prévios com os
conteúdos que seriam objetos de aprendizagem está descrito no capítulo 3 desta pesquisa.
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Vygotsky (2002, p. 113) afirma que “aquilo que é a zona de desenvolvimento proximal hoje
será o nível de desenvolvimento real amanhã – ou seja, aquilo que uma criança pode fazer
com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã”.
Dessa forma, a ZDP pode ser entendida como o espaço no qual, graças à interação e à
ajuda de outros (mediação), um ser humano pode realizar uma tarefa de uma maneira e em um
nível que não seria capaz de alcançar individualmente, daí a importância do professor em sala
de aula possibilitando a construção de novos saberes aos alunos, visando sua ação e
compreensão autônomas.
Enfatizando o conceito de ZDP e a importância do ensino-aprendizagem, Vygotsky
distingue conceitos cotidianos ou espontâneos de conceitos científicos. Os primeiros são
construídos na experiência pessoal, concreta e cotidiana das crianças e/ou dos jovens,
enquanto os segundos são aqueles elaborados na sala de aula, adquiridos por meio de ensino
sistemático nas interações escolarizadas. Apesar de diferentes, os dois tipos de conceito estão
intimamente relacionados e se influenciam mutuamente, pois fazem parte de um único
processo – a formação de conceitos.
Essa distinção feita pelo autor entre conceitos cotidianos e científicos mostra a sua
preocupação com a linguagem e se aproxima daquilo que em Bakhtin é chamado de gêneros
primários e gêneros secundários. Assim, percebemos que os dois autores abordam, de uma
certa forma, o letramento dos indivíduos, pois a instrução escolar se efetiva através dos
símbolos escritos que provêm a interface entre os conceitos científicos e os conceitos do diaa-dia, assim como é ela também que provê a interface entre os gêneros primários e os
secundários.
Entendemos que, ao utilizar o conceito de ZDP juntamente como o paradigma
enunciativo-discursivo, conforme proposto por Bakhtin, estaremos mais próximos da
linguagem em uso e de seu funcionamento social nas atividades de ensino-aprendizagem da
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produção textual, distanciando-nos das teorias que se pautam apenas no processamento da
linguagem e que consideram o produto textual apenas como estrutura global.
Em nossa abordagem didático-metodológica, pretendemos construir o conhecimento,
interagindo com os alunos, conforme postulado por Bakhtin e Volochinov (1999), do social
para a produção textual escrita. Seguimos a ordem metodológica proposta pelos autores em
que sugerimos partir de um regime de imersão no gênero para a leitura analítica e a produção
textual escrita. Através da imersão desses alunos no gênero, espera-se que eles possam
compreender as condições de produção do gênero resenha acadêmica, sua dimensão social,
esfera social, autoria, destinatário, etc., para então, “dominar” o gênero, observando seus
aspectos constitutivos: dimensão social e dimensão verbal.
Dando prosseguimento ao relato da pesquisa, apresentaremos a abordagem didáticometodológica para a prática de produção textual escrita do gênero resenha acadêmica,
elaborada a partir do aporte teórico bakhtiniano e do conceito vygotskyano de aprendizagem,
considerando a dimensão social e verbal da linguagem e não apenas seus aspectos abstratoformais.
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Capítulo 3 – ABORDAGEM DIDÁTICO-METODOLÓGICA PARA A PRÁTICA DE
PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA DO GÊNERO RESENHA ACADÊMICA

O mundo em que vivemos fala de diversas maneiras, e essas
vozes formam o cenário onde contracenam a ambigüidade e a
contradição (SOUZA, 2003, p. 92).

Partindo de Bakhtin e Volochinov (1999, p. 124), adotamos o gênero resenha
acadêmica como objeto de ensino-aprendizagem. Esse capítulo é composto pelas seções em
que relatamos e avaliamos o processo de coleta de dados e o desenvolvimento da abordagem
didático-metodológica, a partir de um trabalho de elaboração e aplicação didática tendo por
base os gêneros textuais.

3.1 CAMINHOS PERCORRIDOS
3.1.1 O processo de coleta de dados
Para essa pesquisa, fizemos duas coletas de dados para podermos comparar esses
dados e verificar a validade de nossa proposta. Inicialmente, coletamos vinte resenhas em uma
turma de 1ª fase do Curso de Pedagogia da Faculdade Municipal de Palhoça. A grande
maioria desses alunos desconhecia o gênero resenha, nunca o tinham escrito. Solicitamos que
escrevessem uma resenha do livro O que é Pedagogia (GHIRALDELLI JR. 2002) e nos
entregassem no prazo de duas semanas. Não fornecemos a esses alunos qualquer explicação
sobre como escrever esse texto, apenas pedimos que o escrevessem da forma como sabiam.
Esses textos (grupo 1) estão no anexo B. Após a entrega desses textos distribuímos a esses
alunos um questionário para constatar se eles escreveram os textos sem consultar nenhuma
fonte. Esse questionário encontra-se no anexo E.
A nossa segunda coleta de dados (grupo 2) deu-se com alunos do Curso de
Biblioteconomia, da Universidade Federal de Santa Catarina, doravante UFSC, também da 1ª
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fase. Entretanto, esses alunos experienciaram a abordagem didático-metodológica que
propomos nesta pesquisa e foi registrada em um diário. Apresentaremos essa abordagem e
como se deu a produção de textos por este grupo nas seções mais a frente 3.2; 3.3 e outras
mais.

3.1.2 Em favor da ordem metodológica proposta por Bakhtin
Nossa abordagem didático-metodológica surgiu a partir da constatação de que os
alunos, ao chegarem à universidade, não são capazes de escrever os textos que lhes são
solicitados, por desconhecerem os gêneros. Visando a obter mais informações sobre como
melhorar tal situação, planejamos a presente abordagem embasada no caminho metodológico
proposto por Bakhtin e Volochinov (1999, p. 124) apresentado panoramicamente na
introdução e elaborado no capítulo dois desta tese23.
Com este panorama em vista, nosso trabalho de elaboração e aplicação didática com
os gêneros procurou contemplar os seguintes aspectos: a imersão no gênero (contato inicial), a
leitura analítica (reconhecimento do gênero) e a produção textual (apropriação).
Apresentaremos algumas notas sobre os conceitos de transposição e elaboração didática para
então, prosseguirmos com a abordagem que será mostrada mais à frente.

3.1.3 Notas sobre transposição didática e elaboração didática
Com relação ao processo de ensino-aprendizagem, via elaboração e aplicação didática,
procuramos preparar os alunos do grupo 2 através dos conhecimentos-fonte para produzir o
gênero resenha acadêmica – o objeto efetivamente apreendido.
Para tanto, consideramos em um primeiro momento a teoria de transposição didática
(doravante TD) na sala de aula, de acordo com Petitjean (1998, p. 26), que recorre à acepção
23

A esse respeito ver: Trabalhando com os gêneros do discurso: uma perspectiva enunciativa para o ensino de
língua portuguesa (BARBOSA, 2001).
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de transposição didática proposta pela teoria de Chevallard: “no sentido restrito, a passagem
do conhecimento científico para o conhecimento ensinado”; ou seja, em sala de aula para
Chevallard na relação – professor, conhecimento e aluno, toda a atenção é concentrada no
conhecimento esquecendo aluno e professor. No entanto, Petitjean (1998, p. 24) critica essa
concepção de Chevallard, afirmando que a atenção concentrada no conhecimento deveria ser
concentrada na relação professor/aprendiz. Segundo Petitjean, no conceito de TD, tal como
proposto por Chevallard “há um predomínio de um tratamento epistemológico dos
conhecimentos escolares (mudança de estatuto em relação aos conhecimentos científicos) em
detrimento de uma análise social (a axiologia dos conhecimentos) e de uma abordagem
praxiológica”. Visto desta maneira, tanto professores como pesquisadores observamos que há
uma certa percepção reducionista nesta perspectiva teórica dos saberes escolares, isto é, uma
simplificação dos objetos da ciência, para que os mesmos possam ser compreendidos, sendo o
professor um facilitador, um adaptador. Entendemos que a escola, a partir dessa concepção,
teria um papel eminentemente reprodutor e transmissor de conteúdos. É como se só os
conteúdos estivessem em questão no momento da transposição.
Petitjean propõe que se expanda o conceito de TD exposto por Chevallard e que se
desenvolvam competências lingüísticas em sala de aula de forma que os conteúdos ensinados
refratem práticas sociais e não sejam reduzidos à transposição de conhecimentos científicos.
Visando a acentuar essa diferenciação, Halté (1998) também faz críticas à teoria da
TD de Chevallard, porque, segundo ele, essa abordagem se organiza a partir de um processo
hierárquico dos conhecimentos – do conhecimento científico para o conhecimento escolar.
Assim, a TD “purifica” os objetos de ensino, preconizando o “aplicacionismo” na atividade
didática. Por essa razão, esse autor propõe o conceito de elaboração didática dos
conhecimentos, ao invés de usar a expressão transposição didática, para servir à prática de
ensino, ampliando a noção de transposição didática limitada de Chevallard. Para Halté
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(1998), a elaboração didática situa-se em um projeto didático e ocorre porque “tal projeto
didático seguido por tal conceito, vindo de tal teoria, é eleito e transposto mais do que outro,
em convergência com as escolhas dos suportes, com os conhecimentos prévios, com as
especialidades convergentes, etc.” (HALTÉ, 1998, p. 192).
Ao contrário de Chevallard que sugere ser a escola basicamente importadora de
conhecimentos, cremos que pode se pensar que a escola também produz conhecimentos. A
escola é uma esfera social que se relaciona com outras, preparando os alunos para a produção
gêneros específicos.
Entendemos que a diferença entre transposição didática, conforme proposta por
Chevallard e a ampliação deste conceito (TD) conforme propõe Petitjean, e também o de
elaboração didática, conforme proposto por Halté, é o de que, para estes dois últimos autores,
devemos, enquanto docentes, partir de uma visão praxiológica situada em um projeto didático
orientado por uma teoria que privilegie o sistema didático inteiro, considerando o professor e
o aluno como protagonistas essenciais; e para o primeiro autor citado, o professor em sala de
aula tem autonomia para escolher o que irá transpor, sem obedecer a uma orientação prédeterminada.
A situação proposta por Petitjean e por Halté que discordam do conceito de TD
proposto por Chevallard se coadunam com o que pretendemos fazer neste trabalho, em nossa
prática de ensino-aprendizagem, pois propomos uma abordagem didático-metodológica,
incorporando elaboração didática que consideramos estar sempre pressuposta quando focamos
o gênero em situação pedagógica.

3.2 A FASE DE PREPARAÇÃO E DE CONSTRUÇÃO DA ABORDAGEM
DIDÁTICO-METODOLÓGICA
Todo material preparado para a construção da abordagem foi desenvolvido na
disciplina Produção Textual Acadêmica I e destinado e aplicado ao Curso de Biblioteconomia
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(grupo 2). Essa disciplina, na época da pesquisa, era destinada aos cursos de Biblioteconomia
e Letras. Sua ementa é o “estudo e produção de textos técnico-científicos relevantes para o
desempenho das atividades acadêmicas, tais como: resumo, resenha, fichamento e seminário”.
Seu objetivo é que “o aluno ao final do semestre deva ser capaz de: a) reconhecer e distinguir
diferentes gêneros discursivos, relacionando-os com as suas esferas sociais de produção e de
circulação; b) reconhecer traços discursivos e lingüístico-textuais da constituição e do
funcionamento dos gêneros do discurso da esfera acadêmica; c) produzir adequadamente
textos acadêmicos nos seguintes gêneros: resumo, resenha, fichamento e seminário”24. Esses
gêneros são centrais ao conteúdo ministrado na disciplina, e acreditamos que, no contexto de
ensino-aprendizagem, os alunos venham a atingir determinado nível de letramento nesses
gêneros, podendo então, acessar a cultura hegemônica e os modos de argumentação científica,
uma vez que, apesar de os alunos chegarem à universidade através de uma longa
escolarização, muitos deles não desenvolveram determinadas habilidades de estudo nem o
domínio de certos gêneros textuais, o que pode implicar o desconhecimento dos gêneros
próprios das práticas acadêmicas.
Entendemos que esses gêneros são atividades de escrita significativa para os sujeitos e
representam atos interlocutivos efetivos no espaço de sala de aula. Por isso, fizemos um
trabalho junto aos alunos, visando à construção desses conhecimentos e, em especial, do
gênero resenha acadêmica.
Durante o primeiro semestre de 2004, o conteúdo do plano de ensino elaborado em
conjunto com a professora responsável foi desenvolvido na turma acima mencionada do
Curso de Biblioteconomia da UFSC. Além disso, como nosso projeto de pesquisa exigia a
entrada em sala de aula com desenvolvimento de atividades curriculares de ensino,

24

Plano de Ensino da disciplina registrado no Departamento de Língua e Literatura Vernáculas/CCE em 2004.
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inscrevemo-nos em estágio de docência da Pós-Graduação em Lingüística, para pedagógica e
legalmente caracterizar a nossa presença em sala de aula, o que aconteceu no semestre todo.
Contextualizamos todo o trabalho didático-pedagógico, mostrando aos alunos o
porquê das atividades, para quem elas se direcionavam, em que esfera social os textos
trabalhados circulavam, quais seus objetivos, qual o estilo de cada texto e qual era sua
organização composicional. Ao final do semestre, a situação de interação proposta para a
produção das resenhas acadêmicas foi a de publicá-las, e isto se realizou, a partir do dia
07/08/04, no site < http://www.semiarido.com/site_biblio>25.
Convém ressaltar que usamos como estratégia metodológica um questionário
sociocultural pré-intervenção, cujo objetivo era, entre outros, o de identificar pontos de vista
dos alunos, para compreendermos um pouco da história de cada acadêmico e levantarmos
dados sobre o conhecimento a ser construído com eles, conforme propõe Vygotsky (2002).
Além disso, utilizamos também um pós-intervenção26 com a finalidade de termos uma
avaliação do nosso trabalho.
Todo o trabalho foi preparado e construído para, como objetivo geral, aplicar a teoria
dialógica da linguagem e verificar a sua viabilidade ou não ao ensino-aprendizagem da
produção textual escrita do gênero resenha acadêmica. Além disso, proporcionar aos alunos
do grupo 2 a apropriação desse gênero permitindo que eles acessem a cultura hegemônica e os
modos de argumentação científica. Finalmente, o objetivo era coletar material escrito pelos
alunos visando analisar e descrever interpretativamente em seus textos alguns aspectos
constitutivos do gênero – dimensão social e verbal.

25

Algumas páginas deste site estão no anexo A.
Este questionário está no corpo do texto mais à frente e os enunciados-pergunta e as respostas do primeiro
estão no anexo D.
26
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3.2.1 Questionário sociocultural pré-intervenção
Como estratégia inicial, como já foi dito anteriormente, aplicamos um questionário
sociocultural pré-intervenção aos alunos do grupo 2 com a finalidade de levantar pontos
quanto à atividade pedagógica de produção do gênero resenha acadêmica para saber o que os
alunos conhecem a respeito dessa produção textual, para juntos, então (pesquisadora e
alunos), ampliar o conhecimento dos alunos e de sua produção textual, conforme estudos de
Vygotsky (2002).
Esse questionário pré-intervenção foi distribuído aos alunos do Curso de
Biblioteconomia na segunda etapa da abordagem e suas respostas possibilitaram elaborarmos
o perfil desses alunos apresentado a seguir.

3.2.2 O perfil dos alunos do Curso de Biblioteconomia
Mostraremos, através de tabelas, o perfil dos alunos, englobando: sexo, curso como
primeira opção, gosto por ler livros, dificuldades com a língua portuguesa e outros mais.

TABELA 1 – PERFIL DOS ALUNOS DO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA
a) Sexo27
Feminino
28

Masculino
12

b) Alunos(as) que trabalham
Feminino – Sim
17

Feminino – Não
11

Masculino – Sim
08

Masculino – Não
04

c) Alunos(as) que optaram pelo Curso de Biblioteconomia como sua primeira opção no
vestibular
Feminino – Sim
21

27

Feminino – Não
07

Masculino – Sim
10

Masculino – Não
02

Dos 43 alunos, 40 nos entregaram os questionários. Logo no início do semestre sete alunos desistiram.
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d) Alunos(as) que freqüentam bibliotecas
Feminino – Sim
18
Masculino – Sim
07

Feminino – Não
03
Masculino – Não
03

Raramente
07
Raramente
02

e) Alunos(as) que têm o hábito de ler livros
Feminino – Sim
27- predomina romance
Masculino – Sim
11- predomina ficção

Feminino – Não
00
Masculino – Não
00

Raramente
01
Raramente
01

f) Dificuldades nas aulas de língua portuguesa
Feminino – gramática
17
Masculino – gramática
07

Literatura
00
Literatura
00

Redação
09
Redação
04

Nenhuma
02
Nenhuma
01

g) Alunos(as) que lêem resenhas
Feminino – Sim
09
Masculino – Sim
02

Feminino – Não
08
Masculino – Não
04

Não conhece
11
Não conhece
06

Observando os dados acima, percebemos que os alunos do curso de Biblioteconomia
(grupo 2), na sua maioria, correspondendo a 70%, são do sexo feminino, optaram por este
curso como primeira opção no vestibular (equivalendo a 52%), trabalham fora (42%),
freqüentam bibliotecas (45%), gostam de ler livros – especialmente romances, talvez pelo fato
de a maioria ser do sexo feminino (67%). Além disso, na sua formação escolar, apresentaram
maiores dificuldades nas aulas de língua portuguesa em conteúdos como gramática e redação
(65%), e um número significativo (equivalendo a 42%) desconhece tanto o gênero resenha
acadêmica como o gênero resenha jornalística.
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3.2.3 A preparação e a construção da abordagem didático-metodológica
Em nossa vivência pedagógica, normalmente, temos observado que o ensinoaprendizagem se dá através de teorias mais estruturais, que adotam a concepção de linguagem
como instrumento de comunicação, conseqüentemente trabalham com esquemas teóricos
relacionados a essa abordagem, conforme mencionamos no capítulo dois.
Nesta pesquisa, propomos o trabalho adotando os gêneros como objeto de ensinoaprendizagem e planejamos uma abordagem que compreendia as seguintes etapas:

Primeira etapa: momento de interlocução inicial com a professora responsável
pela turma
a) Diálogo com a professora
b) Análise do projeto político-pedagógico para o Curso de Biblioteconomia e da teoria
dialógica da linguagem
c) Elaboração do plano de ensino
Segunda etapa: interação com os alunos
a) Imersão dos alunos em gêneros textuais variados
b) Reconhecimento de gêneros textuais pelos alunos
c) Leitura analítica dos gêneros (localizar as esferas e a partir daí, a investigação dos
interesses em jogo, das posições dos diferentes agentes sociais, dos tipos de atividades
desenvolvidas e dos gêneros que circulam nessas esferas)
d) Atividades de apropriação dos gêneros
e) Comparação dos gêneros
Terceira etapa: o gênero antecessor resumo
a) Reconhecimento do gênero
b) Atividades de leitura analítica e sumarização (há conhecimentos compartilháveis
que contribuem para a apropriação do próximo gênero a ser trabalhado)
c) Escrita e reescrita do texto no gênero
Quarta etapa: O trabalho de produção textual escrita com o gênero resenha acadêmica
a) O contato com o suporte de circulação: o periódico
b) Leitura analítica dos textos no gênero
c) Reconhecimento do gênero: caracterização da situação de produção
d) Atividades orientadas para o projeto de apropriação do gênero (questionários,
discussão através de textos-roteiro, acerca das funções sócio-ideológicas que
permeiam o gênero, o porquê da periodicidade, autor – como constrói o texto, como
argumenta no texto, como acontecem as relações dialógicas entre autor e leitor,
destinatário, local de publicação, variações internas do gênero, presença de outras
vozes no texto)
e) Escrita do texto no gênero: a questão autoral
f) Reescrita do texto no gênero
g) Publicação das resenhas acadêmicas em um site
Quinta etapa: Discussão das atividades e estratégias desenvolvidas na abordagem
didático-metodológica
a) Coerência didático-metodológica no conteúdo e nas atividades
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3.2.3.1 Primeira etapa – momento de interlocução inicial com a professora responsável
pela turma
A primeira etapa deu-se através do diálogo entre a professora pesquisadora com a
professora responsável pela turma. Após a escolha do gênero a ser trabalhado em sala de aula,
analisamos o projeto político-pedagógico para o curso de Biblioteconomia e elaboramos um
projeto de trabalho.
Todo o programa foi feito de forma a propiciar ao aluno compreender a dialogicidade
da linguagem e o funcionamento dos gêneros textuais, conforme princípios expostos no
capítulo 2. Embora nosso plano de ensino não tenha contemplado aspectos gramaticais da
escritura, sempre que eles surgiram em sala de aula foram pontuados aos alunos com vistas à
sua adequação, a partir do entendimento de que a gramática, mesmo sendo um escopo menor
dentro da aprendizagem do gênero textual, o trabalho com gêneros pertencentes à esfera
científica exige rigor formal. Segundo Bakhtin (2002a), estes são gêneros mais padronizados.
Apresentaremos, a seguir, o plano de ensino da disciplina em cujo interior se deu a
experiência.

3.2.3.1.1 O Plano de Ensino
PLANO DE ENSINO
EMENTA
Estudo e produção de textos técnico-científicos relevantes para o desempenho das atividades acadêmicas, tais
como: resumo, resenha, fichamento e seminário.
OBJETIVOS
Ao final do semestre, o aluno deverá ser capaz de:
a) reconhecer e distinguir diferentes gêneros discursivos, relacionando-os com as suas esferas sociais de
produção e de circulação;
b) reconhecer traços discursivos e lingüístico-textuais da constituição e do funcionamento dos gêneros do
discurso da esfera acadêmica;
c) produzir adequadamente textos acadêmicos nos seguintes gêneros: resumo, resenha, fichamento e seminário.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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1. Noções gerais de gêneros do discurso: os gêneros acadêmicos
2. Resumo - análise e produção:
2.1. Finalidade: auxílio nos estudos teóricos;
2.2. As relações dialógicas: o efeito da impessoalidade e da neutralidade; o discurso citado - citação direta e
indireta;
2.3. Estratégias que auxiliam na elaboração de resumos: sublinhar e esquematizar;
2.4. Características lingüístico-textuais;
2.5. Produção de resumos de textos científicos.
3. Resenha: análise e produção:
3.1. Finalidade: avaliação e divulgação de novas produções de conhecimento (livros) em um determinado campo
do conhecimento científico;
3.2. As relações dialógicas: o discurso citado e a relação valorativa do autor com o discurso do outro;
3.3. Características lingüístico-textuais;
3.4. Produção de resenhas de textos científicos.
4. Fichamento: análise e produção:
4.1. Finalidade: leitura e documentação de fontes bibliográficas pesquisadas para fins de desenvolvimento de
pesquisa;
4.2. As relações dialógicas: o discurso citado - citação direta e indireta;
4.3. Características lingüístico-textuais;
4.4. Produção de fichamentos de textos científicos.
5. Seminário: análise e produção:
5.1. Finalidade: apresentação de pesquisas em contextos escolares-acadêmicos;
5.2. Características lingüístico-textuais;
5.3. Produção de seminário
6. Normas técnicas de apresentação de citações e de referências.

METODOLOGIA
O conteúdo programático será desenvolvido através de aulas teóricas e práticas, recaindo a ênfase na
produção textual; pesquisas; atividades individuais e em grupo. Os textos para as atividades de leitura e produção
escrita serão indicados no decorrer do semestre, direcionados para temas da área do Curso de Biblioteconomia e
para as necessidades dos alunos.

AVALIAÇÃO
A avaliação do aluno será contínua. O resultado final será obtido:
- pela assiduidade do aluno;
- pelas leituras previamente determinadas;
- pela participação nas atividades em sala de aula;
- pela realização de trabalhos extra-classe;
- pela produção textual dos gêneros indicados no conteúdo programático.
RECUPERAÇÃO
A recuperação será feita paralelamente durante o semestre, pois, dada a especificidade da disciplina,
centrada na produção textual do aluno, essa estratégia de recuperação torna-se mais produtiva do ponto de vista
didático-pedagógico.
ATENDIMENTO
Horário para atendimento individual ou em grupo: quartas-feiras, das 16:00 às 18:00 horas, na sala 217, do bloco
B, do CCE. Os atendimentos deverão ser agendados.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABREU, Antônio Suarez. Curso de redação. 6. ed. São Paulo: Ática, 1997.
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ARAÚJO, A. D. Análise de gênero: uma abordagem alternativa para o ensino da redação acadêmica. In:
FORTKAMP, M.B.M.; TOMICH, L.M.B. (Org.). Aspectos da Lingüística Aplicada: estudos em homenagem ao
Professor Hilário Inácio Bohn. Florianópolis: Insular, 2000, p. 185-200.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6028: resumos. Rio de Janeiro, 1990.
_____ . NBR 6023: informação e documentação - referências - elaboração. Rio de Janeiro, 2000.
_____ . NBR 10520: apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro, 2002.
_____ . NBR 14724: informação e documentação - trabalhos acadêmicos - apresentação. Rio de Janeiro, 2002.
BAKHTIN, Mikhail M. O problema dos gêneros do discurso. In: Estética da criação verbal. 2. ed. São Paulo:
Martins Fontes, 1997, p. 277-326.
BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.
CAMPELLO, B.; CENDON, B.V.; KREMER, J.M. (Org.). Fontes de informação para pesquisadores e
profissionais. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000.
CAMPOS, Arnaldo. Breve história do livro. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1994.
DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. 3. ed. rev. amp. São Paulo: Atlas, 1995.
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1989.
FARACO, Carlos A.; TEZZA, Cristovão. Prática de texto para estudantes universitários. 8.ed. rev. amp.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.
_____ . Oficina de texto. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.
FLÔRES, Lúcia L.; OLÍMPIO, Lúcia M.N.; CANCELIER, Natália L. Resumo. In: Redação: o texto técnico e o
texto literário. Florianópolis: Ed. da UFSC, 1992, p. 138-158.
MARCHIONI, Rubens. Criatividade & Redação. O que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 2000.
MEURER, José L.; MOTTA-ROTH, Désirée. (Org.). Parâmetros de textualização. Santa Maria: Ed. da UFSM,
1997.
MOTTA-ROTH, Désirée.(Org.). Redação Acadêmica. Princípios básicos. Santa Maria: UFSM: Imprensa
Universitária, 2001.
SERAFINI, Maria Teresa. Como escrever textos. 11.ed. São Paulo: Globo, 2003.
SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 15. ed. rev. São Paulo: Cortez, Autores associados,
1989.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, SISTEMA DE BIBLIOTECAS. Normas para apresentação de
documentos científicos. Curitiba: Ed. da UFPR, 2000, v. 1-10.
Os textos a serem usados para a produção textual dos gêneros requeridos serão definidos durante o semestre.

Este plano de ensino foi distribuído aos alunos no primeiro contato com os mesmos,
conforme mostraremos abaixo na segunda etapa da abordagem. Ele foi elaborado dentro da
perspectiva enunciativo-discursiva proposta por Bakhtin (2002a), destacando tanto os
aspectos da dimensão social-discursiva (relações dialógicas: o discurso citado e a relação
valorativa do autor com o discurso do outro), como os aspectos da dimensão verbal
(características lingüístico-textuais), priorizando os gêneros textuais como objeto de ensinoaprendizagem nas aulas de produção textual.

3.2.3.2 Segunda etapa – interação com os alunos
O primeiro contato interativo com os alunos em um total de trinta e três, foi no dia
nove de março de 2004, quando a professora responsável apresentou a professora
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pesquisadora à turma e explicou que realizaríamos um trabalho com eles. Apresentou também
o plano de ensino, elucidou as dúvidas suscitadas pelos alunos e distribuiu o questionário
sociocultural pré-intervenção. As perguntas foram lidas pela professora pesquisadora e
explicadas uma a uma aos alunos para que respondessem em sala de aula.
Ao término da aula, a professora responsável solicitou aos alunos que trouxessem dez
textos diversos, como panfletos, receitas de bolo, notícias, crônicas, cartas, e-mail etc.; entre
eles, dois deveriam ser textos científicos – ensaio, resumo, resenha, tese e outros mais.
Nesta etapa iniciaríamos a imersão dos alunos em gêneros textuais variados para se
familiarizarem com textos-enunciados de diferentes esferas sociais.

3.2.3.2.1 Reconhecimento de gêneros textuais pelos alunos
Aconteceu nesse encontro, dia dez de março de 2004, o trabalho com os alunos das
atividades de reconhecimento de gêneros textuais de esferas sociais variadas, a leitura
analítica e a sumarização de textos no gênero resumo, uma vez que, conforme Machado,
Lousada e Abreu-Tardelli (2004) para se escrever resenha faz-se necessário desenvolver
etapas de produção.
Perguntamos sobre a dificuldade de os alunos encontrarem os textos; descobrimos que
não houve dificuldade na compreensão da atividade solicitada na aula anterior, pois todos
trouxeram textos diversos, inclusive textos científicos. Nessa categoria, a grande maioria dos
alunos trouxe resumos de anais.
Como atividade, solicitamos aos alunos que formassem grupos de quatro pessoas e
colocassem os textos sobre as mesas. Foi distribuído o seguinte questionário com enunciadospergunta para identificação da situação social de produção desses textos, de diversos gêneros.

Leia os textos e responda os enunciados-pergunta a seguir, analisando cinco
textos individualmente.
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ENUNCIADOS-PERGUNTA
1. Em que lugar social circula esse texto?
2. Qual a concepção de autor neste texto?
3. A quem esse texto é destinado (concepção de destinatário)?
4. Qual a finalidade/objetivo do texto?
5. Observe os seguintes aspectos lingüístico-textuais de cada texto:
a) Organização do texto (longo, curto, esquemático, etc.);
b) Estrutura da oração (frases longas, curtas, etc.);
c) Vocabulário (uso ou não de palavras estrangeiras, gírias, científicas,
técnicas, coloquiais, etc.);
d) Presença do discurso do outro;
e) Presença, além da linguagem verbal, de outras linguagens (icônicas);
f) Aspectos gráficos gerais (uso de itálico, negrito, tamanho de fontes,
tamanho dos parágrafos).
6. A que gênero textual pertence esse texto?
7. O que há em comum e o que há de diferente nestes textos.

Lido e explicado cada enunciado-pergunta, pela professora pesquisadora, e
esclarecidas as dúvidas referentes à dimensão extraverbal e à dimensão verbal, os alunos
iniciaram a atividade de selecionar cinco textos de gêneros textuais variados, sendo que um
deles deveria ser acadêmico-científico. Algumas estratégias usadas para essa tarefa:
primeiramente os alunos deveriam ler os textos; depois selecioná-los e, a seguir, responder os
enunciados-pergunta. Dessa forma, os alunos realizaram uma atividade de leitura-analítica
dos gêneros, porque através dos enunciados-pergunta identificavam tanto a dimensão
extraverbal como a verbal do gênero, já se posicionando como sujeitos de aprendizagem
formal em que os textos vistos como enunciados, conforme mostramos no capítulo 2,
subseção 2.1.3 (textos-enunciados), eram objetos de análise.
Nessa atividade, a professora pesquisadora foi solicitada freqüentemente pelas equipes
para esclarecer dúvidas em relação às seguintes perguntas: a) concepção de autoria
(discutimos a esfera social do autor, isto é, que grupo o autor representa, como ele se
identifica na resenha, que vozes há no texto além da do autor, se há discurso relatado direto e
indireto); b) por que o autor escolheu tal obra para resenhar (reação-resposta ao já-dito,
contexto sócio-histórico); c) quem é o destinatário (quem vai ler, se há interlocutor previsto,
que reações-resposta são geradas com a leitura da resenha, relações dialógicas que ocorrem
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entre autor/resenhador e objeto e autor/resenhador e leitor: movimentos dialógicos de
assimilação, distanciamento e interpelação, refutação e engajamento e seus traços estilísticocomposicionais); d) qual o local de circulação dos textos (onde circulam, qual a sua
periodicidade – elementos de cronotopo, que interesses rondam a publicação, que forças
ideológicas permeiam esse lugar de circulação). Foi dessa maneira participativa e interativa,
sempre esclarecendo as dúvidas dos alunos, que encaminhamos o desenvolvimento da
abordagem didático-metodológica28.
O próximo encontro deu-se no dia dezesseis de março de 2004, quando revimos as
atividades da aula anterior, face à grande dificuldade apresentada pelos alunos em
compreender a extensão das perguntas, o que nos chamou a atenção. Por exemplo, quanto à
posição de autoria não se trata somente de responder qual o nome do autor, mas também,
refletir sobre o lugar social de onde vem e sua ideologia, conforme já esclarecemos acima.
Então, refizemos o processo de identificação da autoria de um folder publicitário. No caso,
deveria ficar claro aos alunos que a autoria não é exatamente de quem o elaborou, mas sim da
instituição que vende o produto.
Conforme o plano de ensino, e considerando que algumas respostas necessitavam ser
aprofundadas, solicitamos aos alunos que formassem um grande círculo e que cada grupo
elegesse um representante para ler as respostas de reconhecimento dos gêneros. Nessa
ocasião, cada resposta era debatida pelo grande grupo e eram esclarecidas as dúvidas. Com
essa atividade, os alunos constataram a complexidade dos textos-enunciados e sua diversidade
na comunicação discursiva. No segundo e terceiro encontros, nossos objetivos foram
alcançados porque os alunos perceberam que: a) no seu dia-a-dia circulam inúmeros textos
pertencentes a esferas sociais variadas; b) gêneros podem ser produzidos tanto na modalidade
oral como na escrita; c) cada gênero específico apresenta características pertinentes à esfera

28

A professora responsável não participou desta aula.
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social em que está inserido; d) a academia é o lugar em que irão produzir gêneros secundários,
isto é, mais padronizados, no entender de Bakhtin (2002a) e relacionados à produção textual
escrita.
Concluída essa atividade de reconhecimento de gêneros textuais variados, passamos à
atividade seguinte prevista em nossa abordagem: apresentar aos alunos o gênero resumo, que
descreveremos a seguir.

3.2.3.3 Terceira etapa – o gênero antecessor resumo
O gênero resumo foi trabalhado antes da resenha acadêmica por entendermos que, ao
passar de um gênero ao outro no interior da mesma esfera científico-acadêmica, há
conhecimentos compartilháveis que levam à caracterização do gênero e contribuem para a
apropriação do gênero a ser trabalhado – nesse caso, a resenha. E, ainda, porque no resumo os
alunos reconstroem a lógica enunciativa do texto, realizando atividades de leitura analítica e
de sumarização, aspectos essenciais para a escritura da resenha. Além disso, o resumo pode
ser considerado um gênero intercalado na resenha, conforme mostraremos mais à frente.
O trabalho com o resumo se deu no quarto encontro, no dia dezessete de março de
2004, e foi ministrado pela professora responsável, que expôs o gênero textual resumo,
segundo as normas da ABNT. Também explicitou, através de um quadro explicativo, a
finalidade, a autoria, a organização composicional e uma estratégia que auxilia na elaboração
de resumos: sublinhar no texto o que julgar relevante. Em seguida, aplicou um exercício
prático sobre resumo (os alunos deveriam resumir um texto científico). A professora
pesquisadora, nessa aula – última aula da professora responsável da disciplina no semestre –
apenas observou as atividades em sala.
O quinto encontro deu-se aos vinte e quatro de março de 2004, sendo ministrado pela
professora pesquisadora, sem a presença da professora responsável da disciplina, acontecendo
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dessa forma nos demais encontros. Como motivação, mostramos aos alunos uma pintura
intitulada “O Bibliotecário”, de Giuseppe Arcimboldo, 1566, que se encontra no livro A
conturbada história das bibliotecas, de Matthew Battles (2003, p. 13), em que a figura do
bibliotecário é formada por livros. A seguir, promovemos um debate usando a estratégia da
comparação por estabelecimento de diferenças, quando os alunos deveriam identificar o
gênero pintura por meio de aspectos que lhe fossem característicos e que o diferenciassem de
outros gêneros, sempre levando em conta aspectos da dimensão social e verbal (finalidade,
autoria, organização composicional, estilo) apresentados aos alunos na aula anterior. Em
seguida, trabalhando com outros textos, retomamos a estratégia de sublinhar, que facilita a
escritura do resumo, iniciada na aula anterior. Ao final, escolhemos aleatoriamente alguns
alunos para ler o que haviam sublinhado nos textos e fizemos as considerações necessárias,
como, por exemplo, alguns alunos não conseguiram sublinhar somente as idéias relevantes no
texto, sublinharam também as secundárias. Cumprindo o programa, explicamos as estratégias
para esquematizar textos (partir de títulos e subtítulos e utilização do sistema de numeração
progressiva) e desenvolvemos outra atividade: os alunos deveriam esquematizar o texto
“Biblioteconomia

e

o

Bibliotecário”

de

Pereira

(2003),

conforme

exemplo:

1

Biblioteconomia, 1.1 Curso de comunicação, 1.2 Gerente de Informação, 2 Bibliotecário; 2.1
Brinquedotecário, 2.2 Brinquedista, 2.3 Ludotecário, 2.4 Animador, 2.4.1 Animador cultural.
No sexto encontro, em trinta de março de 2004, foram devolvidos aos alunos os
exercícios com as observações devidas através de bilhetes da professora pesquisadora,
conforme proposto por Ruiz (2001, p. 63). Os bilhetes, segundo a autora, têm duas funções
básicas: “falar acerca da tarefa da revisão pelo aluno (ou, mais especificamente, sobre os
problemas do texto), ou falar, metadiscursivamente, acerca da própria tarefa de correção pelo
professor”. Esse tipo de correção é chamado de textual-interativa e incentiva o trabalho de
reescritura pelo aluno. Os bilhetes revelam certa afetividade entre os sujeitos envolvidos, são
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uma resposta para além da réplica (cf. BAKHTIN, 2002a), da própria revisão, colocando a
descoberto a relação de interação entre os interlocutores, sendo a expressão máxima da
dialogia bakhtiniana e também um tipo de correção polifônica em que o professor interage
com o dizer do aluno. Nesse dia, foi iniciada a escrita do resumo, a partir da estratégia de
esquematizar, do texto intitulado “Biblioteconomia e o Bibliotecário” e, como notamos
algumas dificuldades no decorrer da escrita, fizemos observações pontuais. Ainda assim,
alguns alunos não conseguiram terminá-lo.
Em trinta e um de março de 2004, nosso sétimo encontro, discorremos sobre a
organização composicional do discurso do outro: o discurso relatado direto e indireto,
conforme Bakhtin e Volochinov (1999), já visto no capítulo 2, subseção 2.1.2.2, e a
articulação coesiva por operadores argumentativos, conforme Koch (1998). Esses elementos
auxiliaram os alunos no acabamento do resumo. Nessa fase, utilizamo-nos do método da
reescritura de textos, no sentido de mudanças de um texto no seu interior (uma escrita para
outra, reescrevendo o mesmo texto)29 que consiste em entregar a primeira versão do texto a
um colega para que faça observações com vistas a aperfeiçoá-lo. O texto é devolvido ao seu
autor que pode ou não acatar as sugestões do observador. No primeiro caso, reescreve o texto
e o entrega, junto com a versão antiga, à professora pesquisadora. Se decidir não acatar as
observações, entrega apenas a primeira versão.
Iniciamos o oitavo encontro em seis de abril de 2004, entregando os resumos
corrigidos através da estratégia de bilhetes, conforme proposto por Ruiz (2001). Os problemas
mais recorrentes não foram referentes ao reconhecimento do gênero, mas sim à textualidade e
a aspectos gramaticais: a) coerência e coesão – os alunos não retomam as idéias apresentadas
de modo que o texto apresente unidade de sentido; b) apagamento das vozes no texto – os
alunos apagam a voz do autor; c) desconhecimento do que é discurso relatado direto e
29

Conforme: FIAD, Raquel S.; MAYRINK-SABINSON, Maria Laura T. A escrita como trabalho. In:
MARTINS, Maria H. (Org.). Questões de Linguagem. São Paulo: Contexto, 1991. p. 54-63.
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indireto; d) dificuldades semânticas, lexicais – regência, concordância, ortografia. Em uma
transparência, listamos alguns desses problemas, debatemos em sala de aula e solicitamos que
os alunos reescrevessem o resumo. Ainda nessa aula marcamos a data de entrega do resumo
do livro História & Livro e Leitura, de autoria de André Belo (2002), e comunicamos que na
unidade seguinte os alunos iriam trabalhar com resenhas acadêmicas. Instruímos esses alunos
que fizessem posteriormente uma resenha desse mesmo livro, que deveria ser publicada.
Em nosso nono encontro, dia sete de abril de 2004, iniciamos analisando o sumário da
obra citada na aula anterior e, em seguida, os alunos fizeram a leitura do primeiro capítulo de
tal obra, intitulado “Do livro digital ao livro impresso”. Nessa atividade, deveriam usar uma
das estratégias já estudadas – sublinhar ou esquematizar para facilitar a escrita do resumo.
Também solicitamos aos alunos que na aula seguinte trouxessem três resenhas de sua área
(biblioteconomia) e duas de áreas diferentes retiradas de periódicos científicos impressos, não
da Internet30.

3.3
QUARTA ETAPA – O TRABALHO DE PRODUÇÃO TEXTUAL ESCRITA
COM O GÊNERO RESENHA ACADÊMICA
Após o trabalho de reconhecimento de gêneros textuais variados, da leitura analítica,
do trabalho de apropriação do resumo, passamos para as atividades de produção do gênero
resenha acadêmica, que é o ponto central desta pesquisa: construir e constatar a viabilidade ou
não da abordagem didático-metodológica de ensino-aprendizagem da produção textual escrita
do gênero resenha acadêmica, proporcionando aos alunos a apropriação desse gênero, bem
como, analisar e descrever interpretativamente os aspectos constitutivos do gênero –
dimensão social e verbal nos textos dos alunos do grupo 2 comparando-os com os textos dos
alunos do grupo 1, que não foram expostos a abordagem que ora descrevemos.

30

Essa limitação deu-se pelo fato de os alunos confundirem resenha jornalística com resenha acadêmica.
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3.3.1 O contato com o suporte de circulação: o periódico
Os gêneros textuais, segundo Bakhtin (2002a), organizam-se a partir de diferentes
esferas sociais, conforme vimos no capítulo 2, subitem 2.1.2. E a resenha acadêmica é um
gênero que pertence à esfera científico-acadêmica, cujos suportes midiológicos são a revista
científico-acadêmica, periódicos científicos e a Internet.
O contato inicial de nossos alunos com o gênero deu-se através de consulta na
Biblioteca. Na aula anterior, conforme já dito acima, solicitamos a eles que trouxessem três
resenhas de sua área (biblioteconomia) e duas de áreas diferentes retiradas de revistas
científico-acadêmicas impressas, não da Internet. Essa atividade proporcionou aos alunos o
estímulo à consulta, pois eles próprios iriam ao encontro do material a ser trabalhado em sala.
No início, eles reagiram porque estavam habituados a trabalhar conforme a postura
tradicional, em que o professor distribui todo o material a ser trabalhado. Orientamo-lhes a
consultar o sumário das revistas científico-acadêmicas para então localizar a seção das
resenhas. Caso tivessem dúvidas deveriam pedir auxílio à bibliotecária. Ressaltamos que
anteriormente fomos à biblioteca setorial da UFSC e constatamos haver esse material
fartamente.

3.3.2 A imersão inicial no gênero
Nosso décimo encontro deu-se em treze de abril de 2004. Como atividade pedagógica,
proporcionamos aos alunos uma imersão nas resenhas (contato com textos no gênero) que eles
próprios haviam trazido: resenhas acadêmicas (três de sua área e duas de áreas diferentes).
Alguns alunos trouxeram as resenhas xerocadas e outros trouxeram os próprios periódicos.
Aproveitamos para fazer uma reflexão baseada em um texto-roteiro elaborado pela professora
pesquisadora, a partir das idéias de Severino (2002), sob um olhar bakhtiniano, mas que não
foi disponibilizado aos alunos, em que destacamos: a) o formato da revista científica; b) quem
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a edita; c) quem faz parte do conselho editorial; d) como é feita a seleção dos textos; e) que
textos a revista traz; f) observação do lugar onde o gênero é publicado – cronotopo; g) se há
contracapa; h) como são distribuídos os textos na revista; i) como e para que ler esses textos;
j) quem são os leitores; l) o que buscam nesses textos; m) onde circula a revista; n) com que
freqüência é publicada; o) como deve ser a diagramação do texto para ser aceito; p) se os
outros textos têm a mesma organização composicional da resenha.
Nessa troca dialógica, oportunizamos a interação oral e também salientamos aos
alunos que gêneros textuais circulam no nosso dia-a-dia em diferentes esferas sociais, com
suas funções sócio-ideológicas específicas, conforme mencionamos no capítulo 2, subseção
2.1.2. Exemplificamos esse fato, citando a esfera literária e seus gêneros: romance, conto,
novela, poesia e outros mais. Após essas reflexões feitas no grande grupo, foi solicitado aos
alunos, como atividade, que fizessem a leitura de cada resenha, porque a atividade de leitura,
além de colocar o aluno em contato efetivo com o gênero, aprofunda a noção do
funcionamento do próprio gênero. Em seguida, deveriam responder a um questionário de onze
enunciados-pergunta, que abarcam tanto os aspectos sociais como os verbais do gênero. Esse
questionário era semelhante ao já trabalhado no reconhecimento dos gêneros variados,
conforme já mostrado neste capítulo, na seção 3.2, subseção 3.2.3.2.1, mas também, lemos e
explicamos pergunta a pergunta, para que os alunos identificassem as propriedades da resenha
acadêmica. Esse questionário encontra-se logo a seguir.
Ressaltamos que essa atividade supõe uma orientação metodológica que privilegia um
regime de imersão (contato com textos no gênero), de leitura analítica (aprofundamento da
noção de gênero) para a produção textual escrita (apropriação do gênero); que recorta
características das esferas de circulação do gênero – condições de produção, conteúdo
temático, organização composicional e estilo, distanciando-se dos trabalhos apresentados em
livros de metodologia científica, que normalmente trazem conceitos cristalizados sobre

91

resenha. Os exercícios apresentados em livros de metodologia como os de Severino (2002) e o
de Medeiros (1991) seguem as normas postuladas pela ABNT e propõem modelos
esquemáticos sobre a sua organização composicional, sugerindo aos alunos que após a leitura
de um livro produzissem uma resenha. Seguindo a orientação que propomos, entretanto,
trabalhamos com a linguagem em uso vinculada ao contexto social que lhe dá existência,
seguida pela organização discursiva do texto, conforme a abordagem bakhtiniana.
Como já mencionamos, esse questionário é semelhante ao já trabalhado anteriormente.
Adaptamos ao gênero resenha:
Leia os textos e responda os enunciados-pergunta, a seguir, analisando cada
texto individualmente.
ENUNCIADOS-PERGUNTA
1. Em que lugar social circula esse texto?
2. Qual a concepção de autor da resenha (qual o seu papel)?
3. A quem esse texto é destinado (concepção de destinatário – lugar social, papel
social)?
4. Qual a finalidade/objetivo da resenha?
5. O que é objeto da resenha?
6. Quando a resenha foi publicada e em que periódico?
7. Qual o objetivo maior deste periódico?
8. Observe os seguintes aspectos lingüístico-textuais da resenha:
a) Organização do texto (longo, curto, esquemático, etc.);
b) Estrutura da oração (frases longas, curtas, etc.);
c) Vocabulário (uso ou não de palavras estrangeiras, gírias, científicas, técnicas,
coloquiais, etc.);
d) Presença do discurso do outro;
e) Presença além da linguagem verbal de outras linguagens (icônicas);
f) Como é a organização geral do texto (título, o que vem em primeiro lugar, o que
vem a seguir, o autor coloca seu nome ou não)?
9. Por que a resenha adquiriu essa função e essa forma?
10. Que estratégias o autor da resenha usa para avaliar o livro resenhado?
11. Há diferenças nas resenhas de áreas diversas?

Esses enunciados-pergunta contemplam tanto os aspectos da dimensão extraverbal
(enunciados-pergunta 1 a 7) como os da verbal (enunciados-pergunta 8 a 11) da resenha.
Acreditamos que, utilizando a estratégia do questionário através de enunciados-pergunta,
estamos nos distanciando de trabalhar em sala com conceitos prontos, cristalizados,
possibilitando aos alunos a apropriação da linguagem como discurso, trabalhando a
compreensão do texto-enunciado.
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Ao responder os enunciados-pergunta, os alunos foram identificando os traços que
diferenciam a resenha acadêmica de outros gêneros da esfera científica. Esses traços são: a) o
lugar social de onde o resenhador fala; b) elementos de cronotopo; c) o veículo de publicação;
d) a autoria; e) a noção de interlocutor; f) o fato de o resenhador escrever com base em
enunciados já-ditos; g) os elos anteriores da comunicação discursiva, pois todo enunciado é
uma reação-resposta ao já-dito e gera outros enunciados, como vimos no capítulo 2.
Todos esses traços considerados como relevantes para a compreensão do gênero serão
retomados em relação aos textos dos alunos no capítulo quatro desta pesquisa, intitulado
“Aspectos da dimensão social e verbal do gênero resenha acadêmica nos textos dos alunos”.
Se, repetindo Bakhtin (2002a), o texto-enunciado é único, irrepetível, concebido em sua
integridade viva e concreta, com autor e destinatário, sendo um elo na cadeia discursiva,
quanto mais os alunos dominarem os gêneros, mais facilmente realizarão seu projeto
discursivo. Logo, o contato assíduo com o gênero escolhido, através de leitura, análise,
identificação de características, deve contribuir para o seu domínio. A prática realizada
pavimentou o caminho para as atividades seguintes: o aprofundamento da leitura analítica e a
produção textual dos alunos no gênero.

3.3.3 O aprofundamento da leitura analítica: ampliação da noção de gênero
No décimo primeiro encontro, em quatorze de abril de 2004, observamos que alguns
alunos ainda apresentavam dificuldades em compreender as condições de produção e
recepção das resenhas. Buscando suprir a deficiência, solicitamos como estratégia, que uma
aluna lesse os enunciados-pergunta com suas respectivas respostas e iniciamos a discussão em
grupo, realizando uma articulação entre a resposta apresentada e os aspectos sociais e verbais
do gênero. Isso se estendeu à aula seguinte. Trabalhamos atividades de leitura mediada,
fazendo uma comparação por estabelecimento de semelhanças para a ampliação da noção de
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gênero e seu aprofundamento. As questões referiam-se a: autoria, destinatário,
reconhecimento da posição defendida pelo autor; identificação da opinião do autor; a forma
de sustentação da opinião apresentada; a forma utilizada pelo resenhador para rebater as
opiniões contrárias à sua. Os alunos confundiam a autoria da obra a ser resenhada com a
autoria do resenhador, e também o lugar de produção da obra com o da resenha. Essa foi uma
questão de reconhecimento do gênero, que foi sendo superada aos poucos31.
Em vinte de abril de dois mil e quatro, demos continuidade à discussão iniciada na
aula anterior. Prosseguimos reiterando alguns pontos: compreensão dos lugares de publicação
da resenha; que valores éticos e morais e que forças ideológicas permeiam esses periódicos;
que importância tem a resenha mesmo sendo publicada após o lançamento do livro; que
critérios são levados em conta para a publicação das resenhas; qual a importância das vozes
que perpassam o texto (a do autor do livro, a do resenhador e outras vozes externas); qual a
importância do discurso relatado direto e indireto; se a voz do resenhador traz alguma
ideologia subjacente; por que o resenhador dialoga com o autor do livro; que interesse está
por trás disso; como o resenhador se identifica no texto (autoria); quem é o interlocutor
previsto; qual a sua reação-resposta; o que procura na leitura de resenhas; como acontecem as
relações dialógicas entre resenhador e leitor. Ainda assim, alguns alunos não conseguiram
entregar o exercício ao término da aula, porque uma leitura analítica das resenhas requer
muitas reflexões e é um trabalho lento.
Nosso encontro subseqüente ocorreu em vinte e sete de abril de dois mil e quatro e se
iniciou com a entrega e discussão do resumo de História & Livro e Leitura de André Belo
(2002). Debatemos alguns temas do livro, e os alunos expuseram suas dificuldades. Demos

31

A dificuldade notada se deve, provavelmente, à forma de transmissão/recepção do conhecimento a que os
alunos estão habituados na sua longa escolarização, trabalhando apenas com fragmentos de textos, sem a sua
contextualização sócio-histórica. Por isso, os alunos não desenvolvem determinadas habilidades e tampouco o
domínio de certos gêneros textuais, e, ao lhes ser solicitado que relacionem conhecimentos de esferas sociais
variadas, apresentam problemas.
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prosseguimento à aula, lendo duas resenhas de áreas diferentes (psicologia e história)
publicadas em periódicos acadêmico-científicos. Com isso, os alunos, através de comparação
entre os textos, perceberam que sua construção, por serem oriundos de áreas diferentes, ocorre
de forma diferente. Um dos textos inicia apresentando o autor e descrevendo o livro. Em
seguida, argumenta a favor, sustentando os argumentos do autor e, finalmente, recomenda a
obra. O outro texto mistura descrição com argumentos favoráveis e faz sugestões; a seguir,
descreve todas as partes do livro e, por último, recomenda a obra.
Os objetivos previstos com essa atividade foram alcançados: os alunos
conscientizaram-se de que não há um modelo padrão para resenhas acadêmicas e observaram
que é a esfera social em que está inserido que determina o gênero a ser escrito ou verbalizado.
Aprenderam também que o estilo depende da forma como o sujeito autor escreve, variando de
pessoa a pessoa. Solicitamos que os alunos trouxessem um novo texto para a aula seguinte:
“A cultura escrita na perspectiva de longa duração”, de Chartier (2001).
Em vinte e oito de abril de dois mil e quatro, ocorreu nosso 14º encontro. Iniciamos a
aula discorrendo uma vez mais sobre o gênero resenha acadêmica. Conversamos novamente
sobre sua organização composicional, estilo, conteúdo temático, lugar social, objetivo,
locutor, interlocutor, seguindo os postulados bakhtinianos. Desenvolvemos uma discussão
pautada na dimensão social e verbal do gênero e, para orientar essa reflexão, e facilitar a
participação de todos, distribuímos aos alunos o texto-roteiro elaborado pela professora
pesquisadora, conforme já mencionado anteriormente:
Alguns pontos para reflexão sobre as características do gênero resenha
acadêmica: aspectos da dimensão social e da dimensão verbal.
a)
resenha acadêmica faz parte da realidade social do aluno;
b)
a resenha constitui-se como uma reação-resposta a algum acontecimento
social;
c)
há leitor previsto para esse gênero;
d)
o resenhador sustenta a sua argumentação baseado em que fatos;
e)
há presença de outras vozes no texto, além da do resenhador e da do autor do
livro resenhado;
f)
o discurso do outro se une ao do resenhador para qualificar o livro resenhado
ou se une ao do resenhador para desqualificá-lo;
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g)
h)

i)
j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

ao utilizar o discurso relatado, o resenhador preserva o que o outro disse, ou
usa expressões entre aspas para remeter seu sentido ao discurso do outro;
as vozes são incorporadas ao texto através de expressões modalizadoras
(movimento dialógico de assimilação) ou são abafadas por expressões
subjetivas avaliativas, pela negação, pelo uso das aspas e pelo discurso
citado;
o resenhador emprega verbos dicendi para introduzir a fala do outro;
o resenhador na sua inter-relação com a reação-resposta do leitor usa que
recursos estilísticos (expressões modalizadoras, expressões avaliativas,
primeira pessoa);
de que maneira o resenhador se identifica na resenha;
de que lugar social o resenhador fala;
a leitura da resenha gera reações-resposta nos leitores;
o texto apresenta progressão de idéias, conferindo-lhe uma unidade;
as informações da resenha coincidem com a ordem em que o autor do livro
resenhado as apresentou;
a resenha traz informações suficientes para a compreensão do leitor;
a opinião crítica do resenhador é suficiente para persuadir o leitor;
a resenha se organiza de que maneira: tem título, o que vem em primeiro
lugar e a seguir. Finaliza de que forma.

Em seguida, os alunos deveriam ler o texto-base, “A cultura escrita na perspectiva de
longa duração”, de Chartier (2001), mas pelo fato de que esses alunos, apesar da imersão no
gênero, da discussão e das explicações da professora pesquisadora, não conseguiam iniciar a
escrita do texto, adaptamos os nossos planos às suas necessidades, e, por isso, auxiliamos os
alunos a rememorar que em resenhas temos uma parte em que o autor apresenta e descreve a
obra resenhada e outra parte em que ele avalia a obra, comenta, dá sua opinião sobre ela.
Assim, como estratégia de ensino-aprendizagem, apresentamos o modelo sugerido por MottaRoth (2001b) para a estrutura retórica de uma resenha, que apresenta quatro etapas:
apresentar, descrever, avaliar e recomendar o livro (ou não). Apontamos também como
ocorrem nos textos: os movimentos dialógicos de assimilação (resenhador sustenta os
argumentos do autor do livro e de outros autores para construir seu ponto de vista de maneira
positiva), interpelação (resenhador persuade o leitor a aderir a seu ponto de vista),
engajamento (resenhador busca aliar o leitor ao seu ponto de vista, enquadrando-o
positivamente), refutação (resenhador procura antecipar possíveis reações-resposta de objeção
do interlocutor, abafando-as) e distanciamento (resenhador refuta os argumentos do autor do
livro ou de outros autores externos). Aproveitamos para estudar algumas resenhas já trazidas

96

pelos alunos. Observamos que ocorreram algumas curiosidades como: a) resenha feita pelo
próprio autor da obra; b) resenhas sobre conferências; c) resenhas trazem referências no seu
final quando o resenhador recorre a autores externos para sustentar sua argumentação; d)
poucas resenhas apresentam argumentos de distanciamento, não sendo recomendadas. Por
isso, foram lidas duas resenhas que apresentavam movimentos dialógicos de distanciamento,
uma delas sobre o Dicionário de lingüística de Dubois e outra sobre teologia. Na seqüência,
conversamos sobre o texto-base32 a ser resenhado pelos alunos, “A cultura escrita na
perspectiva de longa duração”, de Chartier (2001), e o comparamos com o resumo da obra de
Belo (2002), já entregue pelos alunos, porque os assuntos se complementam.
O encontro subseqüente deu-se em quatro de maio de 2004, quando lemos e
debatemos o texto já mencionado de Chartier (2001). Em cinco de maio de 2004, percebendo
que os alunos ainda apresentavam dificuldades na compreensão e interpretação desse texto;
voltamos a trabalhá-lo através da prática de leitura analítica mediada pela interação, buscando
a compreensão dos sentidos do texto com o grupo de alunos. A manutenção dessa mesma
discussão temática nos preocupou, mas, felizmente, não se mostrou cansativa para os alunos,
e só a finalizamos em onze de maio de 2004, em nosso 17º encontro, quando notamos que a
turma havia compreendido o texto. Nesse dia, também debatemos a questão autoral, o
posicionamento, enquanto autoria, dos alunos ao escrever seu texto, o que será detalhado a
seguir.

3.3.4 A questão autoral
Através de reflexões, os alunos do grupo 2 já haviam entendido que o gênero resenha
acadêmica se constrói a partir de enunciados científicos de outrem (o já-dito), e que a posição
de autoria do resenhador normalmente é a de um especialista, um professor ou um cientista
32

Inicialmente, solicitamos aos alunos que fizessem à resenha de um ensaio, apenas como exercício didático e
por questões de tempo e, em seguida, de um livro.
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voltado para um objeto científico, havendo excepcionalmente uma abertura para o estudante
ingressar no debate acadêmico, falando de sua esfera de atuação. Os alunos tinham
consciência de que, na posição de autores/resenhadores, estariam adotando frente aos
enunciados de outrem uma postura ativa de resposta (concordando ou não), levando em conta
seus prováveis interlocutores. Nunca é demais lembrar que para Bakhtin (2002a) todo
enunciado é uma resposta a outros enunciados (os já-ditos e os que estão por vir), mantendo
com eles relações dialógicas e, ainda, todo enunciado possui ou pode possuir “un ‘tono
emotivo’, un ‘matiz emocional’, un ‘momento valorativo’, una ‘aureola estilística’, etc., y, por
conseguiente, una entonación expresiva que le es propria” (BAKHTIN, 2002a, p. 276).
A importância da posição de autores/resenhadores já havia sido refletida pelos alunos,
isto é, eles estariam em uma posição de interação, dialogando com uma parcela da sociedade
(especialistas da área). Haviam compreendido que é a partir do ponto de vista da esfera de
atuação do resenhador que ele fala como um representante legitimado por ela. Assim, a
concepção de autoria está ligada à noção de destaque social do resenhador. Também
refletimos sobre os fatores que legitimam o resenhador: a) defender uma tese; b) ter uma
resenha acadêmica aceita para publicação, ou um artigo; c) ter uma comunicação aceita em
um congresso.
Em nosso caso, os alunos do grupo 2 compreenderam que estavam enunciando dentro
da esfera científica (universidade) como futuros especialistas legitimados. Isso os estimulou
muito, como também, o fato da publicação das resenhas ao final do semestre33, porque dessa
forma tinham uma razão para escrever, posicionando-se como autores de seus textos.
Construiriam, pois, seus próprios pontos de vista a partir de outros enunciados (os do livro a
ser resenhado) como sujeitos que fazem uso da linguagem e que escrevem pensando na
reação-resposta dos prováveis leitores que irão se posicionar frente ao que dissera o

33

Estas resenhas foram publicadas em um site e estão no anexo A.
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resenhador. Nesse ponto é bom lembrar que foi debatido com esses alunos que mesmo as
palavras alheias reproduzidas pelo resenhador “mudam de significação, pois quem as repete
sempre toma para com elas uma posição, de certa maneira nova, ainda que seja pelo grau de
importância que lhes concede”. E também que “o enunciado não é o mesmo, quando emana
deste ou daquele outro autor, ele muda de significado; não há, simples transferência de
valores, mas reinterpretação num contexto novo, fornecido pelo que se sabe do autor
presumido” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1999, p. 361-362).
Na verdade, os alunos demonstraram perceber, através de suas reflexões, que a
aceitação ou não do ponto de vista do resenhador pelos leitores está vinculada ao valor da sua
esfera social e de seu prestígio nela, mas, com certeza, independentemente do prestígio há
também a necessidade de um texto coerente e bem escrito. Constataram também que o fato de
estarem escrevendo dentro de uma esfera científico-acadêmica muda o status do gênero por
ela veiculado, sendo diferente de textos similares que aparecem em jornais diários ou em
revistas semanais de divulgação.

3.3.5 A produção textual escrita do gênero resenha acadêmica
Considerando a caracterização do gênero já realizada na aula anterior, em doze de
maio de dois mil e quatro, iniciou-se a primeira produção da resenha acadêmica sobre o textobase “A cultura escrita na perspectiva de longa duração” de Chartier (2001), já lido e
debatido. Registre-se que isso ocorreu como exercício didático, uma vez que a resenha
acadêmica costuma ser feita apenas de livros.
Distribuímos o texto-roteiro abaixo para que os alunos rememorassem aspectos já
trabalhados e que são imprescindíveis no momento da escritura do texto.
Texto-roteiro
Antes de iniciarem a escritura do texto reflitam sobre os seguintes aspectos da situação
de produção e circulação do texto a ser resenhado:
a) qual é o livro resenhado;
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b) quem é seu autor;
c) quando, onde e por quem foi publicado;
d) qual é o tema do livro;
e) se há outros autores citados no corpo do livro;
f) como o autor abordou o assunto.
Reflitam também sobre a situação de produção da resenha:
a) (alunos) enquanto posição de autoria de resenhador: autor/resenhador (passar a
imagem de que leu e compreendeu o texto-base e que soube se posicionar em
relação a ele);
b) função social;
c) imagem que tem do destinatário;
d) local em que o texto irá circular;
e) qual o objetivo do veículo divulgador;
f) qual é o momento da produção;
g) qual é o objetivo do texto;
h) irão citar autores nas referências;
i) como organizarão o texto (através de movimentos de descrição e comentários
críticos).
j) que recursos lingüísticos usarão para demonstrar suas expressões de subjetividade;
k) é preciso adequar a linguagem ao público;
l) abordar na resenha as informações que o autor do texto original considerou como
relevantes;
m) estabelecer uma padronização para os textos a serem publicados;
n) observar o tempo para envio da resenha acadêmica para publicação;
o) observar que a Internet é um veículo de alcance mundial, por isso, poderão receber
críticas a respeito dos textos.
Obs.: Antes de entregar o texto à professora pesquisadora solicitem que um colega leia e
faça sugestões, as quais podem ser acatadas ou não.

Convém ressaltar que, ao escrever as resenhas, os alunos estavam assumindo a posição
de sujeito autor, agindo responsivamente diante de outros enunciados, e que seus textos
seriam publicados no final do semestre em um site na Internet, construído por eles e acessível
a outros alunos, conforme já mencionamos; portanto, seus interlocutores inicialmente seriam a
professora pesquisadora e os próprios alunos, mas depois um grande grupo de pessoas, com as
quais os alunos estariam interagindo dialogicamente, via texto. Enquanto praticavam a
atividade, prestamos atendimento individual aos que tinham dúvidas.
No dia dezoito de maio de dois mil e quatro, os alunos entregaram a primeira versão
da resenha do texto-base e receberam a devolução do resumo sobre o livro de Belo (2002),
quando apontamos problemas ainda existentes, não do ponto de vista do reconhecimento do
gênero, mas referentes a aspectos gramaticais e de textualidade. Como exercício extraclasse,
solicitamos à turma que escrevesse uma resenha do livro já lido e resumido por eles: História
& Livro e Leitura de Belo (2002), seguindo as mesmas instruções da resenha já feita, isto é,
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os alunos deveriam, após nova leitura do livro, resenhá-lo, reconhecer nele os aspectos de
produção, recepção e circulação, refletindo sobre os aspectos do texto-roteiro distribuído a
eles. Como na primeira atividade, antes de entregar o texto ao professor deveriam solicitar
que um colega lesse e fizesse sugestões, as quais poderiam ser acatadas ou não.
Nas aulas subseqüentes, trabalhamos os outros conteúdos do plano de ensino. Em
vinte e seis de maio de 2004, devolvemos a primeira versão das resenhas do texto-base e
apontamos os problemas, que, assim como no resumo, foram na sua maioria referentes a
aspectos de textualidade e questões gramaticais referentes à ortografia e concordância e não
em relação à adequação ao gênero. O nosso trabalho na correção das resenhas deu-se em
forma de sugestão, apontando algumas mudanças ou acréscimos de idéias do autor para não
ocorrer o apagamento de conflitos teóricos que poderiam se encontrar no texto-base. A
correção foi mediada por bilhetes, conforme já utilizamos no resumo, e também solicitamos a
reescritura. Na verdade, priorizamos nessa produção textual a adequação ao contexto de
produção dado e não se o texto apresentava todas as características do gênero.

3.3.6 A reescritura do texto no gênero
O método da reescrita de textos seguiu Fiad e Mayrink-Sabinson (1991), conforme já
mencionamos no gênero antecessor resumo (subitem 3.2.3.3). A reescrita, refazimento ou
refacção é entendida no sentido de mudanças de um texto no seu interior (uma escrita para
outra, reescrevendo o mesmo texto). Esse método consiste como já referimos anteriormente,
em entregar a primeira versão do texto a um colega para que faça observações com vistas a
aperfeiçoá-lo. O texto é devolvido ao seu autor, que pode acatar as sugestões do observador.
Nesse caso, reescreve o texto e o entrega, junto com a versão antiga, à professora
pesquisadora. Se decidir não acatar as observações, entrega apenas a primeira versão. A
professora pesquisadora recebe o texto, faz suas observações através de bilhetes interativos
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(anotações a respeito das características do texto lido e analisado, além dos aspectos textuais e
gramaticais) e devolve-o, solicitando nova reescrita aos alunos.
Lembramos que esse método difere do proposto por Marcuschi (2001), denominado de
retextualização, entendida como as modificações mais comuns realizadas na passagem do
texto falado para o texto escrito, envolvendo operações complexas que interferem tanto no
código como no sentido, evidenciando aspectos da relação oralidade-escrita.
Ressaltamos que houve boa receptividade ao utilizarmos esse método, embora no
início do semestre alguns alunos tenham lhe oferecido certa resistência. No trabalho com a
concepção dialógica da linguagem pressupõe-se que o aluno, ao assumir a posição de autoria
de seus textos, escrevendo-os e reescrevendo-os, tome uma posição crítica, conteste,
questione, interaja com o que escreveu e com outros textos e vozes neles presentes. Essa
posição crítica, e também o fato de haver publicação “efetiva dos textos”, confere um
significado especial à atividade de reescritura.

3.3.7 A finalização do processo, a publicação das resenhas e o questionário pósintervenção
Em oito de junho de 2004, nosso 23º encontro, os alunos entregaram as resenhas do
livro. No dia dezesseis de junho de 2004, devolvemos esses textos com anotações através de
bilhetes e prestamos atendimento individual aos alunos a respeito das orientações dadas,
complementando com outras. Durante esse processo, os demais alunos reescreviam seus
textos e alguns tiravam dúvidas com os próprios colegas. Adotamos esse procedimento com
todos os alunos, orientando-os com mais ou menos intensidade, dependendo do caso.
Em vinte e três de junho de 2004 realizamos ampla discussão sobre a produção das
resenhas, partindo de algumas perguntas: a) é possível perceber as diferenças entre a resenha e
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os demais gêneros trabalhados em sala; b) a leitura analítica através dos questionários e dos
textos-roteiro auxilia na compreensão do reconhecimento do gênero discursivo; c) a resposta
aos enunciados-pergunta contribui de alguma forma para a produção escrita no gênero; d)
como foi assumir a posição de autoria dos textos. Aproveitamos a ocasião para firmar alguns
pontos que entendemos necessários. Decidimos o lay-out da página na Internet para
publicação das resenhas elaboradas em sala de aula.
No dia vinte e nove de junho de 2004, poucos alunos compareceram em virtude de
uma greve de transporte público. Aos presentes, solicitamos que respondessem a um
questionário sociocultural pós-intervenção com a finalidade de avaliar a forma como o
conhecimento programático foi construído em sala de aula. O questionário se encontra a
seguir.
QUESTIONÁRIO SOCIOCULTURAL PÓS-INTERVENÇÃO
Gostaria da sua colaboração para responder às perguntas abaixo.
1) Na qualidade de futuro(a) bibliotecário(a), você percebeu alguma contribuição
da resenha acadêmica para sua vida profissional?
2) Enumere as dificuldades encontradas, especificamente na escritura do gênero
resenha acadêmica.
3) Você percebeu alguma diferença na metodologia de ensino desta disciplina
(Produção Textual Acadêmica I) em relação ao que lhe vinha sendo ensinado?
Tanto em caso afirmativo quanto negativo justifique sua resposta.
4) Relacione os pontos positivos e os negativos que você encontrou na disciplina
(Produção Textual Acadêmica I).
5) Suas expectativas em relação à disciplina (Produção Textual Acadêmica I) foram
alcançadas?

As respostas dadas a esse questionário nos surpreenderam porque, apesar de os alunos
não precisarem se identificar, quase todos marcaram sua posição de interlocutor, colocando
seus nomes. Suas considerações sobre o trabalho foram positivas, tanto aquelas referentes à
abordagem didático-metodológica como quanto aos procedimentos didático-pedagógicos
utilizados. Alguns alunos agradeceram à professora pesquisadora por ter trabalhado com a
resenha acadêmica e contextualizado todo o trabalho, conforme mostraremos mais à frente.
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No dia trinta de junho de 2004, os demais alunos responderam a esse questionário,
para nós imprescindível para avaliar o processo como um todo. Em seis de julho de 2004,
encerramos o semestre com um feedback sobre o processo, quando fizemos um
agradecimento especial aos alunos.

3.4 QUINTA ETAPA – DISCUSSÃO DAS ATIVIDADES E ESTRATÉGIAS
DESENVOLVIDAS NA ABORDAGEM DIDÁTICO-METODOLÓGICA

Nossa abordagem apresenta-se como um dos possíveis caminhos para o trabalho com
os gêneros textuais no ensino-aprendizagem da produção textual. Nela procuramos
desenvolver o que a teoria dialógica bakhtiniana propõe para o trabalho com a linguagem e
aplicá-lo a sala de aula. Assim, discuti-la é necessário para que se possa identificar
adequações e inadequações nos processos em foco.

3.4.1 Coerência didático-metodológica no conteúdo e nas atividades
Nesta pesquisa, procuramos verificar a adequação e a eficácia de uma abordagem
baseada nos princípios filosóficos bakhtinianos aplicada ao ensino-aprendizagem de produção
escrita do gênero resenha acadêmica e descrever as regularidades dos gêneros apoiados nesses
princípios. Fundamentada nesses pressupostos, sugerimos uma abordagem didáticometodológica que proporcionasse aos alunos do grupo 2 a apropriação desse gênero. Isso é
um grande desafio porque os documentos que postulam tal ensino, além de serem recentes,
são direcionados ao ensino fundamental e médio, havendo poucas pesquisas na área da
linguagem sobre o ensino desse gênero estudado na universidade.
A questão que se apresentou ao assumirmos o paradigma bakhtiniano foi a seguinte:
como realizar o ensino-aprendizagem da produção textual ancorada nos gêneros textuais e
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articulá-la à dimensão social? Encontramos respostas na ordem metodológica proposta por
Bakhtin e Volochinov (1999) e, por isso, desenvolvemos as atividades ancoradas nessa
perspectiva. Avaliamos ainda em que medida o estudo do gênero contribuiu para a produção
escrita: verificamos se as atividades e estratégias foram favoráveis a essa prática e como foi a
reação-resposta dos alunos do grupo 2 diante das atividades que contemplavam o gênero
textual como objeto de ensino-aprendizagem e a língua como interação que permite analisar o
texto-enunciado.
Procuramos seguir nosso planejamento, uma vez que, a carga horária de que
dispúnhamos era de um semestre e havia muitos conteúdos a desenvolver de acordo com o
plano de ensino. Acreditamos que a primeira atividade, quando os alunos deveriam trazer para
a sala de aula dez textos de gêneros variados, dentre os quais dois científicos, colaborou para
sua imersão gradativa nos gêneros.
Entendendo que o manuseio das revistas para encontrar os textos possibilitou a
exploração de seções internas que indicam os discursos que circulam, como são distribuídos e
abordados, e em que gêneros; a professora pesquisadora criou condições para que os alunos
entrassem em contato com textos-enunciados de esferas sociais diferentes, em seus suportes
originais. Tiveram assim oportunidade de reconhecê-los e de observar neles traços específicos
de cada gênero. O trabalho realizado com esses textos: – sua leitura analítica, as respostas aos
enunciados-pergunta e o debate orientado para o esclarecimento das dúvidas – foi aos poucos
proporcionando aos alunos a compreensão aprofundada de gêneros variados, para após
compararem com os traços específicos da resenha. Essas atividades apresentam um nível de
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complexidade que exigem um tempo maior para sua realização, por isso, os alunos as
entregavam na aula seguinte34.
Nas atividades relacionadas ao gênero resumo, usamos a estratégia da comparação por
estabelecimento de diferenças, em que os alunos deveriam identificar o gênero por meio de
aspectos que lhe fossem característicos ou os que o diferenciassem de outros gêneros, sempre
levando em conta aspectos da dimensão social e verbal (finalidade, autoria, organização
composicional) mostrados aos alunos por meio de transparências. Pelo fato de os alunos, no
momento da escritura dos resumos, apresentarem dificuldades em compreender as relações
dialógicas do texto-base, porque desconheciam esse gênero, trabalhamos com o discurso
relatado direto e indireto, e com alguns operadores argumentativos. Isso os ajudou na escritura
dos textos, porque são traços característicos desse gênero e também do seguinte a ser
trabalhado, a resenha acadêmica que é o foco de nossa pesquisa.
O trabalho com a resenha acadêmica se deu através da ordem metodológica proposta
por Bakhtin e Volochinov (1999), conforme já explicitado. A partir da leitura analítica dos
textos e das respostas aos enunciados-pergunta, fomos fazendo reflexões no grande grupo
sobre as características próprias do gênero, tanto da dimensão social como da sua dimensão
verbal. Esse foi um trabalho lento, porque sempre realizávamos uma articulação entre a
resposta apresentada e os aspectos característicos do gênero. Foi preciso retomá-lo nas aulas
seguintes, usando a estratégia do texto-roteiro distribuído aos alunos para aprofundamento do
seu conhecimento sobre o gênero. Entendemos que a leitura analítica é fundamental para a
produção textual, pois é através dela que os alunos vão compreendendo a complexidade dos
gêneros, suas características, seus objetivos, seus destinatários.

34

Ressaltamos que não tivemos dificuldades em relação à aquisição do material explorado em sala, pois os
alunos sempre trouxeram os textos solicitados sem reclamar do custo. Isso contribuiu para a efetivação do
trabalho no tempo previsto.
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Na prática de produção textual, consideramos relevante o fato de que os alunos do
grupo 2 apresentaram dificuldades sobre o funcionamento da fala do outro nos textos. Foi
preciso aprender como introduzir a fala de outrem nos seus textos, como se posicionar como
autor dos textos, enunciando-se de seu lugar social e assumindo a autoria do texto, mas aos
poucos foram dominando o gênero (apropriação) e, na sua escrita, mostraram que se
apropriaram desse conhecimento porque em sua criação utilizaram algumas características
específicas do gênero: introdução do discurso do outro, uso de aspas, expressões avaliativas,
expressões modalizadoras e outras mais, que serão apresentadas e discutidas no capítulo 4.
O resultado, em nossa avaliação, superou nossas expectativas. Todos os 36 alunos do
grupo 2 que permaneceram na disciplina entregaram as duas atividades de produção da
resenha.
Todo trabalho com a produção textual na perspectiva dialógica e dos gêneros textuais
exige a criação de uma situação de interação efetiva. Assim, no decorrer do trabalho,
procuramos encontrar leitores efetivos para os textos. Foi então que surgiu a idéia da
publicação dos textos em um site na Internet criado pelos próprios alunos. Estes se
empenharam muito na entrega dos textos para que fossem publicados no tempo previsto e
sentiram-se privilegiados por estarem participando do ambiente acadêmico em posição de
autoria.
Acreditamos que com as atividades que desenvolvemos, sempre integrando a leitura
analítica com a produção textual escrita do gênero, criamos uma situação de interação similar
à da esfera do gênero para a produção escrita. Respeitando o ritmo de trabalho dos alunos,
mas sempre dentro da perspectiva assumida, possibilitamos aos alunos posicionar-se de seu
lugar social, agir responsivamente diante do já-dito, assumindo a autoria de seu texto e
interagindo dialogicamente com os prováveis leitores de seu enunciado, isto é, pela resenha
acadêmica.
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Segundo Bakhtin (2002a), precisamos dominar o repertório de gêneros, mas isso só
ocorre a partir do momento em que se escreve constantemente. Nesta pesquisa procuramos
apontar soluções para as inadequações que foram surgindo no decorrer do processo e
tentamos garantir a eficácia no desenvolvimento da abordagem didático-metodológica de
ensino-aprendizagem da produção textual escrita a partir dos gêneros textuais.
Prosseguindo, apresentaremos alguns aspectos da dimensão social e verbal do gênero
resenha acadêmica apreendidos pelos alunos, ao mesmo tempo em que faremos uma análise
comparativa conjunta desses aspectos na produção textual dos dois grupos. Os resultados
parecem indicar que foi através das atividades realizadas em sala de aula que alunos do grupo
2 e professora pesquisadora observaram as variações internas próprias dos gêneros e de suas
diferentes formas de realização, que serão mostradas no próximo capítulo. A identidade dos
textos do grupo 2 em comparação com a identidade dos textos produzidos pelos alunos do
grupo 1, que não foram expostos ao processo, parece nos autorizar a confirmar a eficácia de
uma abordagem didático-metodológica como essa.
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Capítulo 4 – ASPECTOS DA DIMENSÃO SOCIAL E VERBAL DO GÊNERO
RESENHA ACADÊMICA NOS TEXTOS DOS ALUNOS

4.1 A DIMENSÃO SOCIAL E VERBAL DA RESENHA ACADÊMICA
No capítulo anterior, mostramos as atividades e o debate que fizemos com os alunos
do curso de Biblioteconomia (grupo 2) para que compreendessem os aspectos característicos
do gênero tanto em sua dimensão social como verbal. Como observado anteriormente, esses
aspectos não podem ser separados porque neles há uma relação inextricável que forma sua
unidade, o seu gênero, materializando-se no texto e aqui preferimos apresentá-los
conjuntamente para fins de análise. Optamos por mesclar estas dimensões porque entendemos
que é na dimensão verbal que as marcas do social se materializam nos textos através das
relações dialógicas expressas por meio de traços estilístico-composicionais.
Esses aspectos podem ser encontrados em maior ou menor grau nos textos, porque
como os gêneros são plásticos, apenas relativamente estáveis, assim também se manifestam
suas regularidades que podem variar de um enunciado a outro. A dimensão verbal é apenas
uma parte do enunciado e deve estar articulada com a dimensão social.

4.2 ANÁLISE DE ASPECTOS DA DIMENSÃO SOCIAL E VERBAL NOS TEXTOS
DOS ALUNOS

Na perspectiva bakhtiniana concebe-se a dimensão social da resenha acadêmica como
um tipo particular de interação que apresenta traços específicos para a análise e interpretação
do funcionamento desse gênero. Na análise dos dados que se segue, apresentaremos
elementos geradores do gênero, quais sejam: esfera social e verbal – a apreensão do objeto do
discurso (do que trata a resenha); o que motivou o aparecimento da resenha; como se dá a sua
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orientação dialógica para o objeto do discurso; para os enunciados já-ditos e para a reaçãoresposta ativa do leitor; para os traços estilístico-composicionais de enquadramento, de
incorporação e de manifestação dessas relações dialógicas na resenha; para o papel do gênero
intercalado e da assinatura.
Analisaremos esses aspectos na produção textual de alunos, que se compõe de
quarenta resenhas: vinte resenhas escolhidas aleatoriamente do livro O que é pedagogia.
(GHIRALDELLI JR., 2002), pertencente ao grupo 1 que não recebeu instrução em sala de
aula; e vinte também escolhidas aleatoriamente do livro História & Livro e Leitura (BELO,
2002), pertencente ao grupo 2 que recebeu instrução. Adotamos algumas convenções para a
tese, quais sejam: a) seqüência numérica, colocada entre parênteses antes de cada aspecto
citado: (01) esfera social – apreensão do objeto do discurso, (02) estratégias de informações
implícitas, (03) elementos de cronotopo, (04) dialogia: reação resposta ao já-dito, (1a) no
movimento dialógico de assimilação os traços estilístico-composicionais – estratégias de
inter-relação dialogizada com o discurso do outro temos – (05) verbos introdutórios, (06) o
uso de palavras e expressões de subjetividade que incidem sobre o eununciado do outro, (07)
o uso de expressões modalizadoras, (08) o uso de referências; (2a) no movimento dialógico de
distanciamento encontramos (09) palavras e expressões de subjetividade que incidem sobre o
discurso do outro desqualificando-o e (10) o uso de aspas; b) trechos correspondentes aos
aspectos citados foram transcritos em negrito juntamente com o número seqüencial do grupo,
o número do texto e o parágrafo correspondente entre parênteses (grupo 2, texto 20, 8º§); c)
trechos dos dois grupos de textos serão trazidos enfocando aspectos variados; d) alguns
trechos podem aparecer repetidos para mostrar diferentes aspectos; e) todos os trechos dos
textos utilizados estão nos Anexos B e C.
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4.2.1 Esfera social – apreensão do objeto do discurso (01)

Bakhtin (2002a) trabalha com a noção histórica de gênero, para ele, as esferas sociais
seriam um princípio organizador dos gêneros discursivos porque têm seu repertório de
gêneros que se diferencia e cresce à medida que elas próprias se desenvolvem e se
“complexificam”. Os gêneros “refletem”, no próprio conteúdo temático, estilo verbal e
organização composicional as condições e a finalidade da esfera à qual pertencem: “son
correas de transmisión entre la história de la sociedad y la história de la lengua” (BAKHTIN,
2002a, p. 254).
Cada esfera da comunicação discursiva tem funções específicas no conjunto da vida
social. As pessoas em interação socioverbal moldam os seus discursos em uma determinada
forma genérica (gênero), para o que devem ter o domínio dos gêneros.
Resenhas abordam assuntos científicos recém-publicados, mas, de alguma forma,
vinculados a acontecimentos sócio-históricos atuais, que são objetos de interesse da esfera
científico-acadêmica em diversas áreas do saber. A preferência dos resenhadores e dos
periódicos é por livros recém-publicados que se constituam em contribuições relevantes para
a área. Os resenhadores normalmente são pessoas vinculadas a instituições científicoacadêmicas.
Por isso, o conteúdo temático se refere a um objeto discursivo construído pela
comunicação discursiva da esfera de onde o resenhador enuncia. Ele fala para especialistas da
área, para seus pares. É uma situação de interação particular. Assim, o horizonte temático da
resenha se constitui a partir da esfera de atuação do resenhador, sendo um objeto de domínio
discursivo de seu interesse.
Coadunando-se à perspectiva bakhtiniana, o conteúdo temático das resenhas feitas
pelos alunos abrange objetos discursivos relacionados ao seu campo de saber. O primeiro
livro resenhado, intitulado O que é pedagogia (grupo 1) esclarece dúvidas que permeiam a
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história da pedagogia e o segundo, História & Livro e Leitura (grupo 2), trata da história da
escrita e da leitura num percurso diacrônico até a contemporaneidade com o surgimento da
Internet. Seguem exemplos de como os alunos captaram o objeto do discurso dos livros:

(01) [...] o autor traz a questão educação-pedagogia a reflexão.
Explicando esse processo desde sua origem até os tempos
contemporâneos e as diferentes pedagogias que surgiram a cada
momento na história da educação. (grupo 1, texto 1, 9º§)
(01) O que é pedagogia? A modernidade reconstrói o termo na medida
em que o associa à utopia educacional, à ciência da educação e à filosofia
da educação, [...] mais finadas com sua origem. (grupo 1, texto 2, 8º§)
(01) A obra é destinada a todos que têm interesse em conhecer e
compreender, de uma maneira mais profunda, a história da escrita, da
leitura, o debate atual e incessante sobre o futuro do livro, se ele
resistirá à Internet e aos apelos da leitura fácil e distanciada. (grupo 2,
texto 1, 3º§)
(01) No livro, “História & Livro e Leitura”, arrola a necessidade de se
estudar a história do livro, pois de acordo com o autor “o livro é uma das
fontes mais ricas de que a história dispõe”. Assim, nos conduz a um campo
onde são inúmeras as produções em torno da história do livro e da
leitura e no qual se cruzam inúmeras teorias. (grupo 2, texto 2, 2º§)

Constatamos que 100% dos textos resenhados pelos dois grupos de alunos abordam
conteúdos temáticos referentes ao seu campo de saber: história da pedagogia e história da
escrita, da leitura e do livro. Esses textos apresentam conteúdos que pertencem ao domínio
discursivo e de interesse dos alunos que são do Curso de Pedagogia e do Curso de
Biblioteconomia e corroboram a teoria bakhtiniana – é a partir da esfera de atuação do
resenhador (aspecto social) que o horizonte temático da resenha se constitui. Observamos que
os alunos ao resenhar algum livro escolhem assuntos específicos de sua área de saber, como
afirma Bakhtin (2002a).

4.2.2 Estratégias de informações implícitas (02)
Pelo fato de que as resenhas são orientadas para os acontecimentos recentes na área
científico-acadêmica e estão inseridas em uma seção determinada e normalmente reduzida nos
periódicos, o resenhador se obriga a trabalhar com a estratégia de informações implícitas, que
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se constitui em traço característico do conteúdo temático da resenha, conforme mencionamos
no capítulo 2, subseção 2.1.1.1. Essas informações implícitas têm sua referencialidade situada
fora dos limites do contexto verbal e são retomadas a partir do conhecimento cultural dos
participantes da interação. Constatamos que essa estratégia é um recurso que também foi
utilizado nas resenhas dos alunos (grupo 1 e grupo 2 correspondendo a 100% do corpus). Eis
alguns exemplos:

(02) No pensamento moderno, a pedagogia [...], e está representado nas
pedagogias Tradicional e Nova. A primeira que tem como base de seus
pensamentos a filosofia de Descartes, onde a infância [...]. A segunda
baseia-se na filosofia de Rousseau, onde contraditoriamente, a infância seria
o santuário da verdade, [...] o homem não está corrompido pelas convenções
sociais. (grupo 1, texto 3, 3º§)
(02) O terceiro capítulo intitulado “Para além do livro impresso” apresenta
sete subtítulos (Abolir as fronteiras nacionais; O livro e a leitura no tempo
longo: antes da imprensa; Contra o eurocentrismo; [...]. (grupo 2, texto 4,
6º§)

Observamos que os enunciados dos alunos resenhadores nem sempre fornecem todas
as informações possíveis. Neles há um conjunto de dados não ditos e cujos referentes o leitor
que os desconheça não conseguirá recuperar, compreendendo apenas uma parte do enunciado.
No primeiro exemplo, o aluno resenhador pressupõe que os interlocutores conheçam
os postulados de Descartes na sua filosofia e os de Rousseau e suas implicações na Pedagogia
Tradicional e Nova.
No segundo exemplo, é necessário que os interlocutores estabeleçam relações entre os
elementos do enunciado e o contexto, de forma a interpretá-lo adequadamente. Para isso,
devem saber o que foi considerado como eurocentrismo; quando esse movimento ocorreu; por
que motivo e quais suas conseqüências. A possibilidade de o resenhador apelar para
informações implícitas ocorre porque, conforme Bakhtin (2002a), todo enunciado se constrói
sobre uma esfera dialógica onde normalmente há uma compreensão comum – resenhador e
leitor dividem o mesmo ambiente sócio-cultural. Isso foi o que constatamos em nossos dados,
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pois conforme já-dito, 100% dos resenhadores se utilizam desta estratégia, mesmo os do
grupo 1 que não experienciaram a abordagem. Concluímos que isso também ocorreu neste
grupo pelo fato de haver essa compreensão comum entre resenhador e leitor.

4.2.3 Elementos de cronotopo da resenha acadêmica (03)
Transpondo a perspectiva do campo literário para a esfera científica, podemos dizer
que o espaço do trabalho de mediação da esfera científica é constitutivo de enunciados e se dá
no decorrer do processo de produção e o de interpretação desses enunciados na comunicação
discursiva entre as instâncias de produção e seus interlocutores. O trabalho de mediação
regularmente seleciona, filtra e só põe em evidência pesquisas consideradas relevantes. Entre
os elementos que compõem a comunicação discursiva temos, então, a finalidade, os
participantes, o tema da comunicação e o veículo de publicação. Por sua vez, esse trabalho de
seleção e divisão do universo temático-discursivo na esfera da comunicação científica pode
ser considerado como um ato temático, estilístico e organizacional.
Há uma sistematicidade quanto à topografia do gênero resenha acadêmica nos
periódicos impressos. Com relação ao seu lugar discursivo (03) aos elementos de cronotopo,
geralmente a resenha se encontra no final de cada periódico, numa seção especial, cuja
periodicidade normalmente é semestral; citamos como exemplos, a revista Abralin e
Linguagem & Ensino e em alguns sites. Em nosso caso, os alunos do grupo 2 observaram esta
sistematicidade nos textos que trouxeram para a sala de aula e, conforme já mencionado no
capítulo 3, publicaram seus textos em um site na Internet (equivalendo a 100%). Em
contrapartida, os alunos do grupo 1 escreveram seus textos sem observar onde e quando o
texto é publicado em periódicos e apenas para a professora pesquisadora.
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4.2.4 Dialogia: reação-resposta ao já-dito (04)

A finalidade discursiva da resenha acadêmica orienta-se para apreciação. O resenhador
constrói o seu ponto de vista sobre a temática desenvolvida pelo autor do livro resenhado,
sobre o já-dito, e às vezes, recorre a autores externos para sustentar sua opinião, considerando
que o que escreve é de domínio do leitor (noção de interlocutores).
A resenha se constrói através de outros enunciados, os já-ditos – os elos anteriores da
comunicação discursiva – com os quais o resenhador mantém relações dialógicas e reage
responsivamente. O resenhador constrói a sua enunciação no território de outrem, sobre o
fundo aperceptivo do seu leitor. Esse é outro aspecto que fomenta o conteúdo temático da
resenha acadêmica.
Essas reações dialógicas e a reação-resposta ao já dito são tomadas nas resenhas como:
(04-4.1) objeto de aceitação do ponto de vista do autor do livro resenhado, (04-4.2) objeto de
crítica ou de questionamento ao ponto de vista do autor da obra resenhada (04-4.3) como
ponto de partida para construção da resenha, já que ela se caracteriza como réplica dialógica a
um acontecimento discursivo, diante do qual o resenhador se posiciona. Essas orientações
valorativas do resenhador são exemplificadas a seguir.

(4.1) [...]. É um texto agradável acessível e de grande importância
principalmente para nós futuros pedagogos, e vai nos ajudar a
esclarecer o que esperamos da educação. (grupo 1, texto 1, 9º§)
(4.1) Paulo Ghiraldelli Jr., retratou muito bem a instabilidade sofrida
pela pedagogia em todo o seu processo histórico. Uma obra
sistematicamente organizada e clara, onde esclarece um pouco, através do
desenrolar dos fatos, o porquê dessa situação trágica da educação e da
desvalorização do docente. É um processo de acontecimentos que todo
profissional da educação deve ter consciência. (grupo 1, texto 5, 7º§)
(4.1) Neste livro encontramos idéias do autor, as marcas do lugar social
de onde escreveu, os indícios da produção e da venda da obra, do trabalho
de ilustração e de grafismo, a materialidade e a espiritualidade do livro.
(grupo 2, texto 1, 4º§)
(4.1) Em síntese, podemos afirmar que a obra resenhada é uma leitura
indispensável na compreensão da história do livro em todas as
dimensões. Ela pode ser apreciada por professores, pedagogos,
bibliotecários, bibliófilos, enfim, todos que de uma forma ou de outra
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estejam trabalhando com esse contexto, ou que enquanto leitores
queiram ou precisem de informação sobre essa nova maneira de se
estudar a história do livro confrontando-se com a realidade tecnológica.
(grupo 2, texto 2, 8º§)
(4.2) Com tantas teorias apresentadas, fica muito difícil concluir o que é
pedagogia. Entendo-a de forma ainda muito simples e reduzida, uma
ciência que objetiva a reflexão de sobre o processo educativo. Seja esse
processo no “mundinho” da criança ou no “mundão” que nos cerca. (grupo
1, texto 10, 8º§)
(4.2) Em minha opinião é um bom livro, apesar de ser muito complexo.
Gostei da relação que o autor faz com as Pedagogias Tradicional, Nova e o
“tecnicismo pedagógico”. [...]. (grupo 1, texto 11, 8º§)
(4.2) Este livro exige atenção e releitura para entendê-lo melhor. Ele
contém citações de diversos autores da área, como o conhecido Roger
Chartier. Penso que um dos pequenos problemas do livro de Belo é que
ele se prende muito em citações. Mas é uma obra que traz uma
experiência enriquecedora, tocando em pontos estratégicos da história da
escrita e da leitura, detalhando passo a passo toda a cultura que envolve esse
tema. [...]. (grupo 2, texto 1, 7º§)
(4.2) [...] Trata-se de um livro sem dúvida alguma útil, mas que desliza
em alguns detalhes: a linguagem difícil e, principalmente, o excesso de
citações, o que passa para o leitor a impressão de o trabalho ser apenas
uma compilação de textos de historiadores consagrados, não passando,
de fato, as opiniões do escritor sobre o assunto. Talvez também falte um
pouco mais de contemporaneidade, de trazer à tona realmente a relação
entre livros e tecnologia. Serve de leitura complementar para
bibliotecários, historiadores e estudantes dessas áreas, bem como para o
público em geral, desde que acompanhada, para maior compreensão, dos
livros citados. (grupo 2, texto 17, 4º§)
(4.3) O autor inicia o livro com o histórico da Pedagogia, revendo a
origem da palavra e seu significado. Em grego Paidagogia, termo usado
para significar o acompanhamento ou a vigilância do jovem. Assim, o
paidagogo,era o escravo que guiava as crianças até a escola. (grupo 1, texto
5, 1º§)
(4.3) Na introdução, o autor explica que Paidagogia, na antiga Grécia,
era um escravo [...], locais próprios para o ensino das letras e educação
corporal. (grupo 1, texto 2, 1º§)
(4.3) De acordo com Belo, a idéia do livro surgiu a partir de seu contato
com a edição digital, estimulando-lhe a reflexão sobre a relação entre o
livro e a leitura. A obra traz inúmeras citações de outros autores e
gravuras com o objetivo de contextualizar os pensamentos do autor e
estabelecer os principais aspectos históricos e da leitura em épocas
específicas. (grupo 2, texto 18, 1º§)
(4.3) No ano de 2002 foi lançado o livro “História & Livro e Leitura” de
André Belo, pela Editora Autêntica. O livro possui 116 páginas e está
dividido em: agradecimento, sumário, apresentação, três capítulos,
conclusão e referências bibliográficas. (grupo 2, texto 4, 1º§)

Encontramos, nos textos do grupo 1, 7 textos (equivalendo a 35%) que aceitam o
ponto de vista do autor resenhado, os demais (65%) apagam a voz do autor do livro resenhado
e na conclusão manifestam-se favoráveis às concepções de pedagogia tratadas na obra. Ainda,
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neste grupo todas as resenhas feitas pelos alunos, 20 textos (correspondendo a 100%) tomam
o texto-base como ponto de partida para sua construção. Os textos que citamos como objeto
de questionamento (item 4.3) no grupo 1 são breves observações relacionadas à pedagogia e
não propriamente ao autor da obra resenhada, por isso, na tabela 2 os desconsideramos.
Já no grupo 2, há 17 textos (correspondendo a 85%) que aceitam o ponto de vista do
autor do livro resenhado e 3 textos (equivalendo a 15%) que criticam o autor do livro
resenhado – mas isso é feito de forma muito sutil pelos resenhadores, porque a resenha
objetiva a adesão de leitores e não seu afastamento. Todos os 20 textos (correspondendo a
100%) tomam o texto-base como ponto de partida para construção da resenha.
Há uma diferença expressiva entre os dois grupos de textos em relação à objeto de
aceitação do ponto de vista do autor do livro resenhado: 35% no grupo 1, em contrapartida a
85% no grupo 2. Acreditamos que isso ocorreu porque os alunos do grupo 1 apagaram a voz
do autor e conseqüentemente, conforme mostrado acima, confundiram o funcionamento da
relação dialógica entre autor do livro resenhado e resenhador. Outro fato significativo é que
nenhum texto no grupo 1 criticou ou sequer questionou o autor do livro resenhado, enquanto
no grupo 2, 15% dos alunos o fez.
Entretanto no grupo 1 e no grupo 2 ocorreu 100% de reações dialógicas em que o
resenhador toma o livro a ser resenhado como ponto de partida para construir seu texto. Isso
corrobora a teoria bakhtiniana, pois a resenha é uma réplica dialógica a um acontecimento
discursivo.
Bakhtin (2002c), ao problematizar os gêneros retóricos em Questões de Literatura e
de Estética, esclarece o papel do falante e de sua palavra:
[...] o discurso publicista também diz respeito à palavra e ao homem que é
portador da palavra: ele critica um enunciado, um artigo, um ponto de vista,
ele polemiza, acusa, ridiculariza, etc. Se ele analisa uma ação, descobre os
pontos de vista que a motivou, e a formula verbalmente acentuando-a como
lhe convém – com ironia, indignação, etc. [...]. (BAKHTIN, 2002c, p. 152).
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O autor considera o homem como ser social e em quase todo enunciado desse homem
[...] desde a curta réplica do diálogo familiar até as grandes obras verbalideológicas (literárias, científicas e outras) existe, numa forma aberta ou
velada, uma parte considerável de palavras significativas de outrem,
transmitidas por um ou outro processo. No campo de quase todo enunciado
ocorre uma interação tensa e um conflito entre a sua palavra e a de outrem,
um processo de delimitação ou de esclarecimento dialógico mútuo.
(BAKHTIN, 2002c, p. 153).

Observamos que o ponto de vista do resenhador não se constrói de modo solitário, mas
mesclado com outras posições discursivas, mantendo com elas relações dialógicas, isto é, são
as vozes que o resenhador incorpora ao seu discurso, dando a elas diferentes valorações. Com
isso, tem-se certa regularidade genérica (de gênero) da resenha acadêmica, ou seja, a
manifestação de dois conjuntos de movimentos dialógicos em relação aos enunciados já-ditos:
(1a) movimento dialógico de assimilação – quando o resenhador incorpora outras vozes ao
seu discurso para construir o seu ponto de vista de maneira positiva; (2a) movimento dialógico
de distanciamento – desqualificação das vozes às quais o resenhador do texto se opõe.
Os movimentos de assimilação de vozes são a manifestação de autoria do resenhador,
o que dá uma credibilidade maior ao que já é dito; e o valor do periódico acadêmico que
publica a resenha, quando também corrobora o ponto de vista do resenhador, funcionando
como credenciador de seu discurso. Também a relação do resenhador com sua esfera de
atuação constitui-se em outro movimento de assimilação de vozes porque sua projeção
profissional e a esfera social de onde fala (instituição) legitimam o seu discurso. Para
construir seu ponto de vista favorável ao do autor do livro resenhado, o resenhador incorpora
outras vozes ao seu discurso. Recorre a outras vozes do próprio campo científico do qual faz
parte. Esse chamamento por outros enunciados da mesma esfera científico-acadêmica autoriza
o resenhador a dizer x ou y, pois o discurso científico-acadêmico tem valor ideológico de
credibilidade perante a comunidade científica.
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No movimento dialógico de assimilação, o resenhador para construir seu ponto de
vista, incorpora outras vozes, principalmente as da esfera científica, conforme observamos
nos exemplos a seguir:
(1a) O autor nos apresenta três tradições de estudos educacionais que
foram responsáveis pela configuração atual da pedagogia, a francesa de
Émile Durkheim que no fim do século XIX e início do século XX, define a
educação como fato social, transmissor de cultura, a alemã de Johann
Friedrich Herbart formulador da pedagogia como ciência e a americana
de John Dewey que não separa pedagogia da filosofia, ele pertence ao
pragmatismo, isto é, contestação da idéia de verdade, “a verdade é o útil”.
(grupo 1, texto 12, 1º§)
(1a) História & Livro e Leitura é uma obra ao meu ver, que não deixa
nada a desejar frente a grandes nomes como Roger Chartier e outros,
pois trata os assuntos de forma clara e dá sempre mérito a esses grandes
expoentes da área, deixando claro o seu ponto de vista. (grupo 2, texto 20,
8º§)
Os poucos exemplos desse movimento no grupo 1, apenas 7 textos (35%), já era

esperado, pois estes alunos, na sua maioria (65%) apagam a voz do autor do texto-base. Por
outro lado, o aparecimento desse movimento com muita expressão no grupo 2 de textos,
(85%) parece indicar a necessidade de conscientização dos alunos via instituição acadêmica.
No movimento dialógico de distanciamento, o resenhador também recorre a outras
vozes da esfera científica, nesse caso, para desqualificar o discurso alheio:
(2a) Este livro exige atenção e releitura para entendê-lo melhor. Ele
contém citações de diversos autores da área, como o conhecido Roger
Chartier. Penso que um dos pequenos problemas do livro de Belo é que
ele se prende muito em citações. (grupo 2, texto 1, 7º§)
(2a) [...] Trata-se de um livro sem dúvida alguma útil, mas que desliza em
alguns detalhes: a linguagem difícil e, principalmente, o excesso de
citações, o que passa para o leitor a impressão de o trabalho ser apenas
uma compilação de textos de historiadores consagrados, não passando,
de fato, as opiniões do escritor sobre o assunto. Talvez também falte um
pouco mais de contemporaneidade, de trazer à tona realmente a relação
entre livros e tecnologia. Serve de leitura complementar para bibliotecários,
historiadores e estudantes dessas áreas, bem como para o público em geral,
desde que acompanhada, para maior compreensão, dos livros citados. (grupo
2, texto 17, 4º§)

O fato de não encontrarmos exemplos desse movimento dialógico no grupo 1 de textos
talvez seja um indício ainda maior de que para o aluno dominar o gênero seja necessário
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passar por uma instituição para ser orientado e adquirir o conhecimento da esfera necessário,
para então, fazer uso do mesmo. Para Halasek (1999, p. 33) “student writers are more or less
able to manipulate academic discourse according to their ability to place themselves
comfortably or congruently within that discourse and conventions”. Cumpre assinalar que os
alunos do curso de Biblioteconomia foram instruídos a ler textos de apoio, por isso,
conseguiram questionar o autor do livro resenhado amparados em outros referenciais; mesmo
assim em apenas 15% de ocorrências desse movimento em suas resenhas. A justificativa para
isso, conforme já mencionamos, é a de que a resenha busca adesão de leitores e não seu
afastamento. A seguir, apresentamos duas tabelas para visualizar o resultado dos dados
discutidos nas quatro últimas subseções.

TABELA 2: DISTRIBUIÇÃO DOS ASPECTOS DA DIMENSÃO SOCIAL E VERBAL
NOS TEXTOS DO GRUPO 1 E 2.
Esfera
social –
apreensão
do objeto
do discurso
Grupo 1 –
20 textos
(100%)
Grupo 2 –
20 textos
(100%)

Estratégias
de
informações
implícitas

Elementos
de
cronotopo

20 textos
(100%)

Nenhum
(0%)

20 textos
(100%)

20 textos
(100%)

Dialogia –
Dialogia –
objeto de
objeto de
crítica ou de
aceitação
do ponto de questionamento
do ponto de
vista do
vista do autor
autor
7 textos
Nenhum
(35%)
(0%)
17 textos
(85%)

3 textos
(15%)

Dialogia –
ponto de
partida
para
construção
do texto
20 textos
(100%)
20 textos
(100%)

TABELA 3: MOVIMENTOS DIALÓGICOS DE ASSIMILAÇÃO E DISTANCIAMENTO
NOS TEXTOS DO GRUPO 1 E 2.
Movimentos dialógicos de assimilação
(1a)
Grupo 1 – 7 textos
(35%)
Grupo 2 – 17 textos
(85%)

Movimentos dialógicos de distanciamento
(2a)
Nenhum
(0%)
3 textos
(15%)
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Através destes dados observamos que o resenhador, nos movimentos dialógicos de
assimilação utiliza-se de vozes da sua própria esfera científico-acadêmica para construir sua
orientação apreciativa, em busca de amparo e legitimidade para suas afirmações. Nesses
movimentos aparecem apenas no grupo 2 estratégias de enquadramento do discurso do outro
que objetivam qualificar ou desqualificar a fala do outro e que se manifestam no discurso
através de traços estilístico-composicionais, conforme mostraremos a seguir.

4.2.5 Traços estilístico-composicionais – estratégias de inter-relação dialogizada com o
discurso do outro
Nos movimentos dialógicos de assimilação e nos poucos de distanciamento nas
resenhas analisadas em nosso corpus encontramos alguns traços estilístico-composicionais de
incorporação de outras vozes que, segundo Bakhtin (2002c), funcionam como estratégias de
inter-relação com o discurso do outro, ou sobre a pessoa do autor ou sobre alguma obra
citada. Tais movimentos são marcados por procedimentos de elaboração do discurso e de
enquadramento contextual, através de certos traços estilístico-composicionais.
No movimento dialógico de assimilação, isto é, na incorporação de outras vozes
orientadas para a posição valorativa do resenhador, destacamos nas subseções abaixo como
formas de enquadramento do discurso: (05) uso de determinados verbos introdutórios do
discurso relatado, (06) uso de palavras e expressões de subjetividade que incidem sobre o
enunciado do outro, (07) uso de expressões modalizadoras, (08) e uso de referências – relação
do resenhador com outros autores/textos.

a) Verbos introdutórios do discurso relatado (05): esses verbos indicam a presença do
discurso de outrem no enunciado, como podemos ver nos exemplos:

(05) Na introdução, o autor explica que Paidagogia, na antiga Grécia [...] e
educação corporal. (grupo 1, texto 2, 1º§)
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(05) O autor nos apresenta três tradições de estudos educacionais que foram
responsáveis pela configuração atual da pedagogia, a francesa de Émile
Durkheim [...] e a americana de John Dewey que não separa pedagogia da
filosofia, ele pertence ao pragmatismo, isto é, contestação da idéia de
verdade, “a verdade é o útil”. (grupo 1, texto 12, 1º§)
(05) Vale ressaltar que as indagações de Belo com relação ao passado,
presente e futuro da história, da leitura e da edição, vêm acrescentar novas
luzes ao que se tem publicado sobre o assunto, destacando-se os trabalhos
citados de Roger Chartier, um outro historiador [...]. (grupo 2, texto 2, 7º§)
(05) Na conclusão o autor coloca: “A história do livro e da leitura torna-se
história cultural e social, histórica, econômica e religiosa. Ela contribui [...] a
afirmação do nacionalismo ou a cultura de massas”. (grupo 2, texto 10, 5º§)

Na verdade, o resenhador se refere ao que o autor da obra diz, expõe sua opinião sobre
determinado assunto, introduzindo esses enunciados através dos verbos. Como já observamos
nos textos do grupo 1, apenas 7 dos 20 textos (correspondendo a 35%) marcam a presença da
voz do autor do livro resenhado; a maioria apaga esta voz, enquanto que todos os 20 textos
(equivalendo a 100%) do grupo 2 marcam a presença da voz do autor do livro resenhado.
b) Palavras e expressões de subjetividade (06): são palavras e expressões qualificativas que
incidem sobre o discurso do outro e manifestam o acento de valor do resenhador e sua opinião
em relação ao livro resenhado. Aparecem nas formas lingüísticas de substantivos, adjetivos,
advérbios e verbos, como nos exemplos a seguir:

(06) [...]. A leitura é interessante em vários aspectos para nos alunos da
pedagogia, pois ajuda a compreender um pouco mais sobre a história do
curso que escolhemos, por isto recomendo a leitura, achando também que
foi de grande valia por ter sido a nós recomendado. (grupo 1, texto 13,

7º§)
(06) Esse texto é muito importante para os pedagogos e futuros pedagogos,
pois, faz referência a vários tipos de [...] pensadores importantes para a
pedagogia. É necessário uma leitura aprofundada do texto para se decidir
que linha da pedagogia trabalhar. (grupo 1, texto 4, 5º§)

(06) Pessoalmente considero o texto de leitura fácil e agradável,
para todos os profissionais da área como para os leitores em geral que
possam se interessar pelo tema. (grupo 2, texto 5, 1º§)
(06) A obra História Livro & Literatura é indicada para todas as pessoas
interessadas em obter conhecimentos sobre livros; ela proporciona ao
leitor um entendimento histórico deste objeto de forma didática, sendo, por
isso, recomendada para os estudos introdutórios sobre a história do livro e
da leitura. (grupo 2, texto 6, 6º§)
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Encontramos no grupo 1 de textos 35% de ocorrência de palavras e expressões de
subjetividade, em que os resenhadores manifestam sua opinião em relação ao livro resenhado,
porém 60% as utilizam, mas em relação à concepção de pedagogia que consta no livro e não em
relação ao livro resenhado, e 5% não fazem uso desta estratégia. Esse comportamento contrasta
com os textos do grupo 2, em que ocorrem em 100% das resenhas. Esse resultado, assim como
o mostrado acima, confirma nossa constatação inicial de que os alunos ao chegarem à
universidade desconhecem, parcialmente, pelo menos, o gênero, e por isso não sabem escrevêlo e precisam de apoio institucional para aprendê-lo.
c) Expressões modalizadoras (07): são expressões que indicam a presença do discurso de
outrem no enunciado:
(07) O autor, Paulo Ghiraldelli Júnior, define a didática nova, no século
XX, pelo processo de ensino de dois pedagogos Herbait e DEWEY. [...].
(grupo 1, texto 9, 4º§)
(07) O autor inicia o livro com o histórico da Pedagogia, revendo a origem
da palavra e seu significado. Em grego Paidagogia, termo usado para
significar o acompanhamento ou a vigilância do jovem. Assim, o paidagogo,
era o escravo que guiava as crianças até a escola. (grupo 1, texto 5, 1º§)
(07) O autor nos apresenta três tradições de estudos educacionais que foram
responsáveis pela [...]. (grupo 1, texto 12, 1º§)
(07) No livro, “História & Livro e Leitura”, arrola a necessidade de se
estudar a história do livro, pois de acordo com o autor “o livro é uma das
fontes mais ricas de que a história dispõe”. Assim, nos conduz a um campo
onde são inúmeras as produções em torno da história do livro e da leitura e
no qual se cruzam inúmeras teorias. (grupo 2, texto 2, 2º§)
(07) Na conclusão o autor coloca: “A história do livro e da leitura torna-se
história cultural e social, história econômica e religiosa. Ela contribui para a
formação do espaço público e a vida privada, a propaganda política e a
alfabetização, a afirmação do nacionalismo ou a cultura de massas” (p.105).
[...]. (grupo 2, texto 10, 5º§)
(07) [...] Belo discorre, “mas se estivéssemos no século XVIII este livro
poderia ter sido redigido do seguinte modo [...]”. Dividindo o texto em três
capítulos e 21 subtítulos, tendo o encerramento da obra com a conclusão.
(grupo 2, texto 16, 4º§)

Apenas 7 textos do grupo 1 (correspondendo a 35%) se utilizam das expressões
modalizadores, pois marcam a presença do discurso do autor do livro resenhado e 4 textos
(20%) marcam a presença do discurso de outros autores, aos quais o autor do livro resenhado
recorre. Reafirmamos como já-dito anteriormente que a maioria desses alunos não sabe como
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gerenciar essas vozes no texto. Entretanto, no grupo 2, em todos os 20 textos (equivalendo a
100%), os alunos fazem uso adequado desta estratégia de inter-relação dialogizada com o
discurso do outro.
d) Referências (08): quando o resenhador recorre a outras vozes e a outros textos externos ao
livro resenhado para corroborar sua opinião, ele faz referência a elas no final da resenha.
Enquanto que 8 alunos do grupo 2 (correspondendo a 40%) se utilizam desta forma de
textualização, nas resenhas do grupo 1, este traço estilístico-composicional não aparece.
Seguem alguns exemplos:
(08) Referência Bibliográfica
CHARTIER, Roger. A cultura escrita na perspectiva de longa duração. In:
Cultura Escrita, Literatura e História. Porto Alegre: Artmed, 2001. (grupo
2, texto 1)
(08) REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:
CHARTIER, Roger. A cultura escrita na perspectiva de longa duração. In:
Cultura Escrita, Literatura e História. Porto Alegre: Artmed, 2001, p. 1955. (grupo 2, texto 5)

Assim como o movimento dialógico de assimilação (1a) apresenta estratégias de
enquadramento da fala do outro, encontramos também essas estratégias no movimento
dialógico de distanciamento (1b), que busca desqualificar e desautorizar a fala do outro ou
seu ponto de vista. Neste movimento, essas estratégias são percebidas nas resenhas pelo uso
repetido de certas palavras e expressões de subjetividade como no primeiro movimento que lá
corresponde ao item (06) e aqui o consideramos como item (09) e das aspas (10).

Palavras e expressões de subjetividade (09): são palavras e expressões avaliativas que
incidem sobre a fala do outro, desqualificando-a marcando a posição do resenhador.
Normalmente, os resenhadores atenuam as afirmações negativas que possam desagradar
muito o autor da obra resenhada. Para Brait (1997; 2001, p. 97),
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Essa “avaliação social”, [...], reitera a idéia de particularidade da situação em
que se dá um enunciado, envolvendo uma atividade que poderíamos traduzir
como “competência avaliativa e interpretativa de sujeitos em processo
interativo”, ou, mais simplesmente, o julgamento da situação que interfere
diretamente na organização do enunciado e que, justamente por isso, deixa
no produto enunciado as marcas do processo de enunciação (BRAIT, 1997

[2001], p. 97).
Tanto em nossa análise dos textos produzidos pelos alunos do grupo 2 como nos textos
que circulam nessa esfera e que foram trazidos por eles para o estudo em sala observamos que
pouquíssimas resenhas desqualificam em algum sentido os textos resenhados. A maioria
mescla comentários negativos com positivos, utilizando-se de recursos lingüísticos como
substantivos, adjetivos, advérbios e verbos como nos exemplos a seguir:
(09) Este livro exige atenção e releitura para entendê-lo melhor. Ele
contém citações de diversos autores da área, como o conhecido Roger
Chartier. Penso que um dos pequenos problemas do livro de Belo é que
ele se prende muito em citações. Mas é uma obra que traz uma experiência
enriquecedora, tocando em pontos estratégicos da história da escrita e da
leitura, detalhando passo a passo toda a cultura que envolve esse tema.
(grupo 2, texto 1, 7º§)
(09) Esta obra de Belo é destinada a estudantes, profissionais e interessados
em conhecer as etapas da história do livro e da leitura. O texto é rico em
detalhes (alguns até mesmo desnecessários), com linguagem apropriada
para pessoas da área exigindo assim maior concentração e releitura para
leigos no assunto. O livro apresenta citações de vários pesquisadores da área,
como Roger Chartier, por exemplo, onde em muitos momentos, determina
a ausência da opinião de Belo sobre alguns assuntos. [...]. (grupo 2, texto
15, 6º§)
(09) [...] Trata-se de um livro sem dúvida alguma útil, mas que desliza em
alguns detalhes: a linguagem difícil e, principalmente, o excesso de
citações, o que passa para o leitor a impressão de o trabalho ser apenas
uma compilação de textos de historiadores consagrados, não passando,
de fato, as opiniões do escritor sobre o assunto. Talvez também falte um
pouco mais de contemporaneidade, de trazer à tona realmente a relação
entre livros e tecnologia. [...]. (grupo 2, texto 17, 4º§)

Como já mencionamos anteriormente, na subseção 4.2.4 item (2a), no grupo 1 não
encontramos exemplos que desqualifiquem os autores das obras resenhadas; entretanto, nos
exemplos acima, do grupo 2, encontramos apenas 15%. Percebemos que, normalmente, os
resenhadores não utilizam expressões que possam agredir ou desrespeitar os destinatários.
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Aspas (10)35: o aspeamento funciona como um marcador que coloca o resenhador numa
posição de distanciamento em relação às palavras e expressões aspeadas. Em nossos dados as
aspas permitem mostrar as fronteiras entre os discursos, remetendo a um outro discurso, numa
perspectiva diferente em relação à do resenhador, o que é diferente do valor das aspas no
discurso relatado direto e suas variantes, em que as fronteiras entre os discursos são
demarcadas apenas sintaticamente. Exemplos:

(10) A obra avaliada não é de difícil leitura, leva o leitor a uma gostosa
viagem livresca. O texto não é escrito de forma linear, o autor está sempre
“linkando” o passado com o presente e às vezes até o futuro na construção
da história do livro e da leitura. (grupo 2, texto 3, 8º§)
(10) Essa inquietação com o futuro do livro não é um fenômeno novo. Ela
apareceu pela primeira vez na segunda metade do século XIX, quando houve
uma popularização da leitura de jornais, e ouvia-se dizer muitas vezes que o
“jornal matou o livro”. Tal afirmação foi feita em um contexto diferente do
atual e mostra que a “morte” do livro pode ser relativizada. [...]. (grupo 2,
texto 7, 4º§)
(10) O autor mostra a existência da variabilidade, histórica e social, da figura
do leitor, devido aos efeitos causados pela escrita e a relação entre os leitores
e o ambiente cultural. Nos tópicos finais é feito um “regresso” ao livro,
estudando os aspectos físicos do livro, com a idéia de que “a forma afeta o
sentido” e fala-se da difusão social do escrito. (grupo 2, texto 19, 7º§)

Nesses exemplos, as aspas na fala do resenhador atribuem a outros (talvez o senso
comum ou um grupo de pessoas ou ainda uma determinada pessoa) o sentido que elas
evocam, criando certa distância apreciativa entre o resenhador e as palavras aspeadas das
quais faz uso em seu discurso. Nos 20 textos do grupo 1 não aparece este traço na escrita dos
resenhadores. Eles apenas utilizam aspas para demarcar o discurso relatado direto e para dar
ênfase a termos que o autor do livro resenhado já havia destacado na sua escrita. Entretanto,
no grupo 2 de textos há 30% de ocorrências, correspondendo a 6 textos.

35

Por esta estratégia ser marcada por aspas, apesar de pertencer ao movimento dialógico de distanciamento,
optamos por considerá-la separada, isto é, não somamos estes dados apresentados na tabela 5 com os resultados
do item 2a já trabalhados e apresentados na tabela 3.
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São essas estratégias de enquadramento do discurso do outro que contribuem para a
construção do horizonte axiológico da resenha em face de outros enunciados já-ditos da
comunicação social.
Apresentaremos as tabelas a seguir para melhor visualização dos resultados discutidos
nas subseção 4.2.5.

TABELA 4: TRAÇOS ESTILÍSTICO-COMPOSICIONAIS
DIALÓGICOS DE ASSIMILAÇÃO
Verbos introdutórios
do discurso relatado
Grupo 1 – 8 textos
(40%)
Grupo 2 – 20 textos
(100%)

Palavras e
expressões de
subjetividade
7 textos
(35%)
20 textos
(100%)

MOVIMENTOS

Expressões
modalizadoras

Referências

8 textos
(40%)
20 textos
(100%)

Nenhum
(0%)
8 textos
(40%)

TABELA 5: TRAÇOS ESTILÍSTICO-COMPOSICIONAIS
DIALÓGICOS DE DISTANCIAMENTO
Palavras e expressões de
subjetividade
Grupo 1 – Nenhum
(0%)
Grupo 2 – 3 textos
(15%)

–

–

MOVIMENTOS

Aspas

Total

Nenhum
(0%)
6 textos
(30%)

(0%)
9 textos
(45%)

As tabelas mostram que, enquanto no movimento dialógico de assimilação ocorreu no
grupo 1 apenas 40% de verbos introdutórios, no grupo 2, que passou pela abordagem, ocorreu
em 100%, e isso se repete na mesma proporção com as expressões modalizadoras. Quanto às
palavras e expressões de subjetividade, no grupo 1 há 35% e no grupo 2 há 100%. O uso de
referências não apareceu em nenhum texto do grupo 1, enquanto que no grupo 2 ocorreu em 8
textos (40%). Também são contrastantes as diferenças entre o grupo 1 e 2 nos traços do
movimento dialógico de distanciamento, pois, no grupo 1, palavras e expressões de
subjetividade e aspas não aparecem, enquanto que no grupo 2 estão presentes em 45% dos
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textos. Esses dados confirmam nossa constatação inicial de que os alunos ao chegarem à
universidade desconhecem parcialmente vários aspectos do gênero resenha acadêmica e, para
que possam “dominá-lo”, é necessário entrar em contato com o gênero através da instituição e
do auxílio do professor.

4.3

MESCLA

E

GERENCIAMENTO

DE

VOZES:

ORGANIZAÇÃO

COMPOSICIONAL DO DISCURSO DO OUTRO

Como já observamos nas seções anteriores, percebemos na organização composicional
das resenhas dos alunos, nos dois grupos, que o resenhador mantém relações dialógicas com o
já-dito, com os elos anteriores da comunicação discursiva, pois a resenha é uma reaçãoresposta ao já-dito socialmente. Esses enunciados de outrem incorporados pelo resenhador
deixam certos traços no texto que podem ser percebidos não só no plano do conteúdo
temático, como também no plano estilístico-composicional. O grau de incorporação, a mescla
de vozes, entretanto, apresenta-se de maneira diferenciada nas resenhas dos dois grupos
analisados, conforme mostraremos nas 4 subseções seguintes. Pode aparecer através da
citação de um enunciado completo do autor do texto resenhado ou de autores externos, como
também da paráfrase tanto da fala do autor do texto resenhado como de autores externos que
corroboram a orientação apreciativa do resenhador. Desta maneira, o resenhador explicita sua
adesão respeitosa ao dito, sendo uma citação de autoridade. Bakhtin (2002c) lembra que nem
todas as palavras alheias podem ser marcadas por aspas e que as formas dialógicas de
transmissão da palavra do outro não se esgotam nas formas lingüísticas do discurso relatado
direto e indireto. Suas formas de incorporação são variadas.
Convém ressaltar que, em sala de aula, os alunos do grupo 2 apresentaram
dificuldades no gerenciamento dessas vozes porque desconheciam alguns gêneros que
apresentam o discurso relatado direto e indireto. Não conseguiam, portanto, utilizar essas
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vozes, separando-as de forma adequada, conforme explicitamos no capítulo três desta
pesquisa, subseção 3.2.3.3. Todavia, no decorrer das aulas, eles foram se apropriando dessas
formas dialógicas de transmissão da palavra alheia. Prova disso são os textos por eles
produzidos em que foram utilizadas, como iremos demonstrar.
Nas resenhas produzidas pelos alunos nos dois grupos, encontramos como formas de
reação-introdução do discurso do outro – os enunciados já-ditos – (11) a presença do discurso
relatado direto, o discurso relatado indireto e suas variantes: (12a) o discurso relatado
indireto analisador do conteúdo, (12b) o discurso relatado indireto analisador da expressão,
(13) o discurso bivocal no movimento dialógico de assimilação, (14) o discurso bivocal no
movimento dialógico de distanciamento e (15) o gênero intercalado, como mostraremos a
seguir.

4.3.1 O discurso relatado direto (11)
O discurso citado direto ou discurso relatado direto é entendido pelo falante como a
enunciação de uma outra pessoa, de um outro discurso incorporado na comunicação social.
Esse discurso, porém, também transmite a sua expressão separada da do autor por aspas, e
esse movimento marca uma inter-relação de objetividade do resenhador em relação ao
discurso citado. Ressaltamos que essa é uma forma de enquadramento em que o discurso
citado deixa de ser um acontecimento da sua situação de interação, isto é, perde a sua relação
imediata com a realidade extraverbal e com os enunciados de outros falantes para se tornar
um acontecimento da resenha. Sua situação de interação fica ausente, tornando-se parte do
cronotopo da resenha. As aspas marcam a diferença entre o discurso do resenhador e a do
autor incorporado, autorizando o resenhador a falar, dando ao seu discurso um efeito de
credibilidade, conforme exemplos:
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(11) [...]. Hoje o termo Pedagogia tem outros sentidos, dois deles podem ser,
conforme o dicionário da língua portuguesa “Aurélio”, teoria e ciência da
educação e do ensino. Mas, como diz o autor, “Três tradições de estudos
educacionais se responsabilizam pela sua configuração atual: a francesa,
na linha da sociologia de Émile Durkheim (1858-1917), e as tradições
alemã e americana, segundo as filosofias e psicologias de Johann
Frederich Herbart (1776-1841) e John Dewey (1776-1841)”. [...]. (grupo
1, texto 2, 1º§)
(11) Segundo Guiraldelli, no livro de Jean Amos Comenius “Didática
Magna”, a didática é colocada como “arte”, ou seja, “... algo que oscila
entre disposição genial do mestre e um conjunto de regras e técnicas de
ensino (pág 27)”. (grupo 1, texto 15, 4º§)
(11) No livro, “História & Livro e Leitura”, arrola a necessidade de se
estudar a história do livro, pois de acordo com o autor “o livro é uma das
fontes mais ricas de que a história dispõe”. Assim, nos conduz a um
campo onde são inúmeras as produções em torno da história do livro e da
leitura e no qual se cruzam inúmeras teorias. (grupo 2, texto 2, 2º§)
(11) O autor aborda uma questão difícil ao mencionar que “os leitores
‘reescrevem’ a seu modo os textos que lêem” (BELO, 2002, p. 53), pois
tanto a escrita como a leitura são produtoras de sentido. (grupo 2, texto 11,
6º§)
(11) [...]. Na apresentação, o autor traçando um paralelo entre a maneira que
o livro era impresso, e como ele é produzido atualmente, diz que “esse livro
é uma reflexão em torno da história do livro” (p.15). (grupo 2, texto 17,
2º§)

Na maioria das vezes, o discurso relatado direto funciona como índice de
autenticidade do trabalho avaliativo do resenhador no gênero intercalado resumo. No quarto e
quinto exemplos do item (11) acima, observamos que o discurso relatado direto é introduzido
pela forma tradicional do discurso relatado indireto, em que o discurso do resenhador vem
separado por uma partícula introdutória. Nesses exemplos encontramos a partícula que. Essa
forma é uma variante de discurso relatado direto dentro de um gênero intercalado, conceitos
apresentados no capítulo 2, subseção 2.1.2.2. Para Bakhtin e Volochinov (1999, p. 166) esse
caso (discurso direto que emerge do indireto) é denominado de discurso direto preparado. O
discurso relatado direto funciona como uma estratégia parafrástica para a orientação
apreciativa do resenhador. É uma voz à qual ele recorre, assimilando-a, o que dá destaque ao
seu discurso, corroborando para legitimá-lo.
Em nossos dados, nas resenhas do grupo 1, conforme já dito, há apenas duas
ocorrências de discurso relatado direto (10%) e nenhum caso de discurso direto preparado. Já
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no grupo 2 há 9 casos de discurso relatado direto correspondendo a 45% e há 15% de
ocorrências de discurso direto preparado. Acreditamos que esse resultado aponta para o fato
de que o aluno precisa do apoio do professor ou de um colega conforme postulado por
Vygostky (2002) para aprender a introduzir o discurso de outrem nos seus textos e ser capaz
de fazê-lo de forma autônoma; e também, conforme Bakhtin (2002a), é necessário entrar em
contato com o gênero para conhecê-lo e poder dominá-lo.

4.3.2 O discurso relatado indireto e suas variantes (12a e 12b)
O discurso relatado indireto é considerado por Bakhtin e Volochinov (1999) como
uma forma de transmissão analítica do discurso de outrem enquanto expressão que caracteriza
não só o objeto do discurso, mas também o próprio falante. Os autores propõem duas
variantes para o discurso relatado indireto: (12a) discurso relatado indireto analisador do
conteúdo e (12b) discurso relatado indireto analisador da expressão. Conforme exemplos do
primeiro caso:
(12a) Na introdução, o autor explica que Paidagogia, na antiga Grécia,
era um escravo que conduzia os jovens até os locais específicos, locais
próprios para o ensino de letras e educação corporal. [...]. (grupo 1, texto
2, 1º§)
(12a) O autor nos apresenta três tradições de estudos educacionais que
foram responsáveis pela configuração atual da pedagogia, a francesa de
Émili Durkeheim que no fim do século XIX e início do século XX, define
a educação como fato social, [...] filosofia, ele pertence ao pragmatismo,
isto é, contestação da idéia de verdade, “verdade é o útil”. (grupo 1, texto
12, 1º§)
(12a) André Belo analisa vários momentos pelo qual estamos passando
com toda a revolução na área escrita e na leitura, sobre a perda deste
objeto (o livro), ou conseqüentemente a leitura. Belo enfatiza que o
leitor, de certa forma, reescreve o texto que lê, porque um único livro
lido por várias pessoas, terá várias interpretações, seu conteúdo será
adquirido e transmitido através da leitura. (grupo 2, texto 1, 6º§)
(12a) Belo defende que a leitura é uma atividade de atribuição de
sentidos, então existe também uma leitura dos sentidos transportados
pela imagem e pelos recursos que ela dispõe. Pois nem toda leitura é
leitura de texto, podemos falar de uma leitura das imagens presente em
igrejas, nos monumentos, pintura, fotografia, cinema, etc. (grupo 2, texto
3, 7º§)
(12a) Belo, no primeiro capítulo enfatiza o sentido da revolução digital
como não tendo mudado a essência do texto no livro. Na era da escrita e
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leitura digitais, o texto impresso, o manuscrito e mesmo o papel, fazem
parte fundamental dos nossos hábitos de trabalho. Belo também sugere
que a digitalização proporciona outras maneiras de leitura, e se o futuro
do livro é incerto, não se deve anunciar sua morte, o que seria um
sintoma da incapacidade de compreensão das mudanças que o texto vem
sofrendo. (grupo 2, texto 14, 3º§)

Essa variante traz um outro discurso especificado, mas não o produz literalmente,
marcando-o com aspas como no caso do discurso relatado direto. Na verdade, aqui não são as
palavras exatas que são relatadas. O discurso se apresenta de forma indireta e são as palavras
do resenhador que comunicam o que o outro disse. O discurso relatado indireto analisador
do conteúdo é uma variante que apreende a enunciação de outrem em relação ao seu conteúdo
semântico. É encontrada em contextos epistemológicos ou retóricos porque nesses o autor
afirma através de suas próprias palavras uma posição, “ele é levado a expor as opiniões de
outrem

sobre

um

determinado

assunto,

a

opô-las

e

delimitá-las”

(BAKHTIN;

VOLOCHINOV, 1999, p. 161). Essa variante é a mais representativa no gênero resenha,
talvez pela sua natureza e pela sua finalidade discursiva na comunicação científicoacadêmica.
Outra característica que observamos nessa forma de discurso relatado indireto
analisador do conteúdo diz respeito ao seu modo de introdução, em que um verbo
normalmente de dizer aparece seguido da partícula que ou se. Em nossos dados no grupo 1,
apenas 8 textos (40%) marcam a presença da voz do autor do texto resenhado e entre eles
apenas 2 textos (10%) usam a partícula que. Em contrapartida, todos os 20 textos do grupo 2
(100%) se utilizam do discurso indireto e há 8 textos, dentre eles, (40%) que fazem uso da
partícula que. Não há ocorrência da partícula se em nenhum dos dois grupos.
Já o discurso relatado indireto analisador da expressão (12b) integra na construção
indireta palavras e maneiras de dizer do discurso alheio. Eis alguns exemplos dos dados
analisados:
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(12b) [...] Do livro à leitura, o leitor tem o poder de interpretar, “moldar” o
texto que lê; as idéias transmitidas por um texto, jamais se perderam, depois
de lidas e memorizadas por uma pessoa, elas podem ser transmitidas a outros
pela forma oral; o leitor, reescreve o texto que lê. [...]. (grupo 2, texto 1, 3º§)
(12b) Essa inquietação com o futuro do livro não é um fenômeno novo. Ela
apareceu pela primeira vez na segunda metade do século XIX, quando houve
uma popularização da leitura de jornais, e ouvia-se dizer muitas vezes que o
“jornal matou o livro”. Tal afirmação foi feita em um contexto diferente do
atual e mostra que a “morte” do livro pode ser relativizada. [...]. (grupo 2,
texto 7, 4º§)
(12b) Em sua conclusão, Belo diz que o livro e o texto não são as mesmas
coisas e, em um livro não é só o texto que “fala” e, sim todo o conjunto de
características deste. Porém, o texto sofre diversas interferências no percurso
que faz até chegar ao leitor. [...]. (grupo 2, texto 12, 7º§)
(12b) O autor mostra a existência da variabilidade, histórica e social, da
figura do leitor, devido aos efeitos causados pela escrita e a relação entre os
leitores e o ambiente cultural. Nos tópicos finais é feito um “regresso” ao
livro, estudando os aspectos físicos do livro, com a idéia de que “a forma
afeta o sentido” e fala-se da difusão social do escrito. (grupo 2, texto 19,
7º§)

O discurso relatado indireto analisador da expressão é uma apreensão analítica não
só do objeto do outro discurso, mas também do dizer do próprio falante. Essas palavras e
formas de dizer são colocadas normalmente entre aspas e criam relevo no enunciado,
colorem-no, se acomodam às matizes da atitude do resenhador. Não devemos confundir essa
variante do discurso relatado indireto com o discurso direto preparado, porque este emerge
do discurso indireto, e aquele é formado por “pontos” que colorem o indireto. Essa variante
não é freqüente na esfera científico-acadêmica, especialmente nas resenhas. No grupo 1 de
textos não encontramos nenhum exemplo desta variante. Observamos que normalmente, os
resenhadores marcam com aspas algumas palavras e títulos ou subtítulos dentro dos capítulos
dos livros resenhados para dar destaque, distanciando-se de atitudes de humor ou de ironia e
foi isso que ocorreu em 13 textos (equivalendo a 65%) desse grupo.
Já no grupo 2 de textos, encontramos 6 exemplos desta variante (30%), entre os
demais há 7 deles (35%) que também marcam com aspas títulos dos capítulos do livro
resenhado e palavras que o autor do livro já havia destacado.
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As palavras e as expressões de outrem integradas no discurso indireto e marcadas por
aspas, com exceção das palavras que os resenhadores destacam e dos títulos e subtítulos,
sofrem um “estranhamento” que se dá justamente na direção que convém às necessidades do
resenhador.
Tanto o discurso relatado direto como o indireto funcionam como estratégias
composicionais de introdução e de transmissão do discurso de outrem, o já-dito. Eles
dialogizam a resenha. A maioria dos enunciados que contêm discurso relatado direto e
indireto são introduzidos para sustentar o ponto de vista do resenhador, 85% no grupo 2 e
35% no grupo 1 como já observado na tabela 3. Pouquíssimos são introduzidos para serem
desqualificados, há 15% apenas no grupo 2 e nenhum no grupo 1. Esses enunciados citados
são intercalados ao discurso do resenhador, deixando de ser acontecimentos da sua esfera de
comunicação para constituírem-se como acontecimentos do gênero incorporado, no caso, à
resenha. Esses enunciados já-ditos analisados nos dois grupos, unidos às palavras do
resenhador, contribuem para construir a sua orientação valorativa.

4.3.3 O discurso bivocal (13)
Discurso bivocal é uma noção proposta por Bakhtin (2002c) para o discurso literário
romanesco em que o autor estabelece a relação entre discurso bivocal (voltado para o seu
objeto e para o discurso de outrem) e monológico (voltado apenas para o seu objeto). Esta
noção transposta para o discurso científico é entendida como uma forma de interpretação e de
nomeação do agrupamento de determinadas manifestações estilístico-composicionais de
relações dialógicas que se manifestam no gênero. Entendemos, assim como Bakhtin, que as
formas do discurso relatado direto e indireto que introduzem e transmitem o discurso de
outrem também poderiam ser consideradas como um tipo de discurso bivocal porque fazem
parte do enunciado do resenhador e são estratégias da expressão de seu discurso.
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Bakhtin (2002c) afirma que
[...] na composição de quase todo enunciado do homem social – desde a
curta réplica do diálogo familiar até as grandes obras verbal-ideológicas
(literárias, científicas e outras) existe, numa forma aberta ou velada, uma
parte considerável de palavras significativas de outrem, transmitidas por um
ou outro processo. No campo de quase todo enunciado ocorre uma interação
tensa e um conflito entre sua palavra e a de outrem, um processo de
delimitação ou de esclarecimento dialógico mútuo. (BAKHTIN, 20002c, p.
153).

Assim, o discurso bivocal em Bakhtin é considerado a fusão de dois enunciados, isto
é, de duas perspectivas axiológicas da palavra; porém esse discurso, do ponto de vista
gramatical, pertence a um único falante, em nosso caso, ao resenhador. Mas, nessa voz ressoa
a voz de outrem, tendo dupla orientação e, conseqüentemente, exprime dois acentos
valorativos – a intenção do resenhador e a de um outro locutor incorporado ao seu discurso.
Nossos dados indicam que, o discurso bivocal no movimento dialógico de assimilação
(13) encontra-se em maior número, materializado no texto através do vocábulo nós. No grupo
1 de textos há 65% e no grupo 2 há 70%, conforme tabela 6, embora, o discurso bivocal no
movimento dialógico de distanciamento (14) também apareça em menor número: apenas no
grupo 2 há 15% de ocorrências quando o resenhador recorre a outras vozes da esfera
científica, conforme tabela 3 e, ainda neste movimento, também somente no grupo 2 quando o
resenhador enquadra por aspas outra voz há 30% de ocorrências, conforme tabela 6. O
primeiro caso, ou seja, o movimento dialógico de assimilação, é observado na inter-relação do
resenhador com sua esfera de atuação e, algumas vezes, junto à sua voz está a da instituição
que representa, emergindo traços de sua esfera de atuação profissional. A bivocalidade se
apresenta na indagação: “Quem fala na resenha?” Essas relações dialógicas podem ser vistas
em organizações composicionais como:
(13) Fica claro então, que o autor traz a questão educação-pedagogia á
reflexão. Explicando esse processo desde sua origem até os tempos
contemporâneos e as diferentes pedagogias que surgiram a cada momento na
história da educação. È um texto agradável acessível e de grande
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importância principalmente para nós futuros pedagogos, e vai nos ajudar a
esclarecer o que esperamos da educação. (grupo 1, texto 1, 9º§)
(13) [...]. A leitura é interessante em vários aspectos para nós alunos da
pedagogia, pois ajuda a compreender um pouco mais sobre a história do
curso que escolhemos, por isto recomendo a leitura, achando também que foi
de grande valia por ter sido a nós recomendado. (grupo 1, texto 12, 7º§)
(13) Contudo o que foi mencionado, podemos concluir que, a pedagogia
como a conhecemos hoje, percorreu um grande caminho. Aprendemos
também a diferença entre os tipos de pedagogia e a didática utilizada. E
compreender o importante papel do professor na formação de indivíduos
pensantes. (grupo 1, texto 17, 7º§)
(13) André Belo analisa vários momentos pelo qual estamos passando com
toda a revolução na área escrita e na leitura, sobre a perda deste objeto (o
livro), ou conseqüentemente a leitura. Belo enfatiza que o leitor, de certa
forma, reescreve o texto que lê, porque um único livro lido por várias
pessoas, terá várias interpretações, seu conteúdo será adquirido e transmitido
através da leitura. (grupo 2, texto 1, 6º§)
(13) Em síntese, podemos afirmar, que a obra resenhada é uma leitura
indispensável na compreensão da história do livro em todas as dimensões.
Ela pode ser apreciada por professores, pedagogos, bibliotecários,
bibliófilos, enfim, todos que de uma forma ou de outra estejam trabalhando
com esse contexto, ou que enquanto leitores queiram ou precisem de
informação sobre essa nova maneira de se estudar a história do livro
confrontando-se com a realidade tecnológica. (grupo 2, texto 2, 8º§)
(13) [...] A história da literatura e das idéias por outro lado fazia o inverso:
só lia os textos e pouco se interessava pelo contexto histórico da sua
circulação e recepção na forma de livros. Podemos assim avaliar que a
relação autor/obra/público é, em cada época uma relação dialética. Para
Belo, a aproximação entre história e literatura é solidária de outras mudanças
de perspectiva ocorridas também na história das idéias. Foi o estudo bem
contextualizado das obras, atento à sua linguagem, à sua difusão, ao seu
impacto, que conduziu a uma renovação de perspectivas. (grupo 2, texto 3,
5º§)

Nos exemplos acima, percebe-se um jogo enunciativo entre o resenhador e a entidade
que representa (eu + eu); e também a incorporação por ele de outros leitores (eu + tu) que se
fazem presentes no discurso através do vocábulo nós. Assim, o pronome nós não é o plural do
pronome eu, mas a ampliação do quadro de locutores, e estilisticamente pode referir-se a um
plural de modéstia.
O discurso bivocal no movimento dialógico de assimilação (13) pode ser considerado
como de orientação única porque as diferentes vozes – a do resenhador mais a outra
incorporada, orientam-se para uma única apreciação valorativa.
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No movimento dialógico de distanciamento (14) há uma situação de bivocalidade de
orientação dupla porque o enunciado refletido na resenha contrapõe a orientação axiológica
do enunciado do autor/resenhador. O embate entre essas diferentes posições (a do resenhador
e o outro discurso) materializa-se na resenha através do aspeamento de algumas palavras que
enquadram e introduzem o discurso do outro. Em nossos dados, conforme já mostramos na
subseção 4.2.5, este movimento, quando marcado por aspas, não ocorre no grupo 1 de textos,
e no grupo 2 ocorre em apenas 6 textos (equivalendo a 30%) conforme tabela 6.
Esse número pouco expressivo de ocorrências se dá pelo fato de que o aspeamento no
discurso bivocal funciona como um marcador de distanciamento do discurso do resenhador
face às palavras aspeadas, diferentemente do valor das aspas no discurso relatado direto e de
suas variantes, em que funcionam como marcadores de credibilidade e de destaque de
palavras de autoridade, demarcando a alteridade e as fronteiras entre o discurso relatado do
discurso direto do autor, conforme já mostramos na subseção 4.3.1. A seguir, exemplos:

(14) Outros temas são tratados no decorrer do livro, sempre calcados em
estudos, tais como: abolição de fronteiras, a origem da leitura, Gutenberg e a
sua “invenção” da escrita, a necessidade de ampliar as fontes. [...]. (grupo 2,
texto 17, 4º§)
(14) O autor mostra a existência da variabilidade, histórica e social, da figura
do leitor, devido aos efeitos causados pela escrita e a relação entre os leitores
e o ambiente cultural. Nos tópicos finais é feito um “regresso” ao livro,
estudando os aspectos físicos do livro, com a idéia de que “a forma afeta o
sentido” e fala-se da difusão social do escrito. (grupo 2, texto 19, 7º§)

As palavras aspeadas nesses enunciados acima, além de se encontrarem no discurso do
resenhador, também remetem a um outro enunciado de um locutor do qual o resenhador se
distancia, discordando do que é dito e mostrando as fronteiras entre os discursos em que os
signos se apresentam como arenas de luta onde se confrontam índices de valor opostos,
conforme proposto por Bakhtin e Volochinov (1999).
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4.3.4 O funcionamento do gênero intercalado: resumo (15)
Os gêneros intercalados são um modo adicional de introdução do discurso do outro na
resenha, marcando sua dialogização. Bakhtin (2002b) especifica heterogeneidade genérica
como uma característica de combinação de gêneros, de intercalação, que pode ser visualizada
tanto no seu processo histórico de formação como no seu funcionamento discursivo. Alguns
gêneros têm a capacidade de absorver outros diferentes gêneros no seu funcionamento,
principalmente o gênero romanesco, conforme Bakhtin (2002c). Ao serem absorvidos, os
gêneros intercalados perdem a sua relação imediata com a realidade extraverbal e com os
enunciados de outros falantes, porque não existe alternância real dos sujeitos discursivos no
gênero em que se encontram enquadrados.
Bakhtin (2002a) lembra que a grande maioria dos gêneros literários é composta por
gêneros secundários, oriundos de diversos gêneros primários transformados. Entretanto,
outros gêneros secundários podem absorver e reelaborar os primários, e esse é um fenômeno
de dialogização “marcado” nos gêneros. Isso ocorre porque as esferas sociais travam diálogos
entre si, têm suas zonas de contato e de influência recíproca; então um determinado gênero de
uma dada esfera pode aparecer incorporado no de outra, como, por exemplo, uma carta dentro
de um romance ou de um livro de auto-ajuda (MEURER, 2000). Para Bakhtin (2002c), os
gêneros intercalados são as formas composicionais mais importantes e substanciais de
introdução e organização do plurilingüismo no romance. Eles reforçam a multiplicidade de
estilos no gênero.
Em nosso corpus, no gênero resenha acadêmica encontramos a presença do gênero
intercalado resumo (15), como elemento relevante na sua organização composicional e cuja
função está voltada para a sumarização da obra e para a articulação do ponto de vista do
resenhador que estabelece com ele relações dialógicas. Lembramos que quando um gênero é
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intercalado na resenha, por se situar fora dos seus limites, perde a relação com a situação de
interação para se tornar um acontecimento da resenha.
O resumo com ou sem a intercalação de discurso direto ou indireto orienta-se não para
a incorporação de determinados trechos de um enunciado, mas sim para o enunciado total
(oral ou escrito). O resenhador resume outro texto (enunciado) para o interlocutor, que
intercalado na resenha entra como elemento constitutivo desse gênero tanto para informar o
interlocutor como para a construção do ponto de vista do próprio resenhador. Eis alguns
exemplos:

(15) Na introdução, o autor explica que Paidagogia, na antiga Grécia, era
um escravo que [...]. Hoje o termo Pedagogia tem outros sentidos, dois deles
[...]. (grupo 1, texto 2, 1º§)
(15) O autor inicia o livro com o histórico da Pedagogia, revendo a
origem da palavra e seu significado. Em grego Paidagogia, termo usado
para significar o acompanhamento ou a vigilância do jovem. Assim, o
paidagogo, era o escravo que guiava as crianças até a escola. (grupo 1, texto
5, 1º§)
(15) A obra está organizada da seguinte forma: seguem-se os
agradecimentos do autor aos apoios de diversas naturezas, recebidas na
trajetória de elaboração do livro. A apresentação que é assinada,
exceção à regra, pelo próprio autor, narra uma breve descrição de como
foi feito o livro, apontando as diferenças existentes na maneira antiga e
atual, e, mostra que é dessas diferenças que nasce a história do livro. É
composto por três capítulos, com vários subitens, cujos títulos são
significativos e expressam sua metodologia: o primeiro capítulo destaca
a história do livro e sua relação com a atualidade, o segundo estuda a
história da história do livro mostrando como ela se prolongou numa
história da leitura e de como se transformou numa área interdisciplinar.
[...]. (grupo 2, texto 2, 3º§)
(15) O livro se desenvolve em três capítulos e descrevo um pouco de
alguns subtítulos deste. No primeiro capítulo, o autor fala da era do
livro digital ao livro impresso – as mudanças que o computador e
recentemente a Internet, trouxeram e estão trazendo aos mais diferentes
domínios de atividade relacionados com o livro; [...]. Já o segundo capítulo,
refere-se á história do livro e da leitura, o amplo debate sobre o futuro
do livro; a história da comunicação escrita, desde a criação,
disseminação, os usos do manuscrito e do impresso em qualquer
suporte, como os livros, jornais, periódicos, manuscritos e outros objetos
impressos de vida efêmera. [...]. O terceiro capítulo aborda o que está
além do livro impresso [...]. (grupo 2, texto 1, 5º§)

139

Esses resumos intercalados estabelecem a relação dialógica do resenhador com um
outro enunciado e sua situação de interação: com um livro cuja situação de interação demarca
a finalidade.
As fronteiras internas do resumo na resenha acadêmica podem ser notadas por traços
estilísticos e temáticos relacionados ao sentido: “O autor inicia o livro com o histórico da
Pedagogia, revendo a origem da palavra e seu significado”; “O livro se desenvolve em três
capítulos e descrevo um pouco de alguns subtítulos deste” etc.
Em nossos dados, em todos os textos nos dois grupos ocorre o gênero intercalado
resumo, pois ambos sumarizam partes dos livros resenhados. Constatamos que, o que
diferencia o grupo 1 do grupo 2 é que no primeiro dentre os 20 textos somente 8 deles
(correspondendo a 40%) introduzem a voz do autor do texto resenhado através do uso de
traços estilístico-composicionais como verbos introdutórios e outros mais. E apenas 10%
destes textos fazem uso do discurso relatado direto e 40% do indireto. Enquanto que no grupo
2, conforme exemplos, há um número mais expressivo de verbos introdutórios: “André Belo
analisa vários momentos [...]” e “[...] o autor arrola a renovação do interesse [...]” – textos 2
e 3, 6§ e 6§); de palavras e expressões de subjetividade – “[...] é um livro que mostra de
forma clara e simples a história do livro e da leitura, [...]” e “essa obra é de grande valia
tanto para historiadores e pesquisadores quanto para estudantes, por tratar de uma fonte
muito boa de informação sobre a história do livro e da leitura” – textos 4 e 5, 8§ e 5§ e do
uso de expressões modalizadoras – “No primeiro capítulo, o autor cita a origem de [...]” e
“[...] no segundo capítulo, Belo mostra [...]” – textos 6 e 9, 3§ e 6§). Por outro lado, ainda no
grupo 2 de textos, todos os 20 textos (100%) marcam a voz do autor do texto resenhado
através destes traços estilístico-composicionais e também através do uso de referências,
quando o resenhador se utiliza de vozes externas para corroborar a sua opinião em relação ao
livro resenhado. É contrastante a diferença entre os dois grupos, mais uma vez, reafirmamos
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nossa constatação inicial – o aluno chega à universidade sem conhecer este gênero e para
“dominá-lo” precisa entrar em contato com o mesmo e escrevê-lo muito.
Para visualizarmos os resultados da análise realizada nas últimas 4 subseções,
apresentaremos a tabela a seguir.

TABELA 6: MESCLA E GERENCIAMENTO DE VOZES: ORGANIZAÇÃO
COMPOSICIONAL DO DISCURSO DO OUTRO.
Discurso
bivocal –
Movimento
dialógico de
distanciamento
(aspas)
Nenhum
0%

Gênero
intercalado

Nenhum
0%

Discurso
bivocal –
Movimento
dialógico de
assimilação
(nós)
13 textos
65%

6 textos
30%

14 textos
70%

6 textos
30%

20 textos
100%

Discurso
relatado
direto

Discurso
relatado
indireto
analisador
do conteúdo

Discurso
relatado
indireto
analisador
da expressão

Grupo 1 –
2 textos
10%
Grupo 2 –
9 textos
45%

8 textos
40%
20 textos
100%

20 textos
100%

Essa tabela mostra que quando o aluno desconhece o discurso relatado direto, ele não
faz uso do mesmo: há apenas 10% da presença deste discurso nos textos do grupo 1. Em
contrapartida, há 45% nos textos do grupo 2. Lembramos que conforme explicitamos no
capítulo 3, subseção 3.2.3.3, mostramos aos alunos do grupo 2 em sala o funcionamento do
discurso relatado direto e indireto, e isso ajudou-os a fazer uso desses traços constitutivos do
gênero. Em nosso entender, este fato comprova mais uma vez que é necessária a presença da
instituição e a do professor para que os alunos aprendam a reconhecer e escrever o gênero. O
mesmo ocorre com o discurso relatado indireto analisador do conteúdo, que ocorre em 40%
dos textos do grupo 1 em contraste com 100% do grupo 2. O discurso relatado indireto
analisador da expressão ocorre com menos “expressão” porque o objetivo do resenhador não
é o de ironizar o texto resenhado, mas sim, de persuadir os leitores a lê-lo. Quanto à presença
do discurso bivocal no movimento dialógico de assimilação (marcado pelo vocábulo nós),
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ocorre quase proporcionalmente nos dois grupos, 65% no grupo 1 e 70% no grupo 2. Já a
presença do discurso bivocal enquadrado por aspas no movimento dialógico de
distanciamento se dá na mesma proporção conforme a tabela 6 e pelos mesmos motivos que
ocorre no discurso relatado indireto analisador da expressão. Quanto ao gênero intercalado
ocorrer de forma equivalente nos dois grupos de textos, isso se dá pelo fato de que o
resenhador ao introduzir o discurso do outro (obra resenhada) sintetiza-o. Relembramos que,
no grupo 1 de textos, apenas 8 deles marcam a voz do autor do livro resenhado (40%).

4.4 O FUNCIONAMENTO DAS RELAÇÕES DIALÓGICAS ORIENTADAS PARA O
INTERLOCUTOR (16, 17 e 18)
É em função do interlocutor que se constrói a resenha acadêmica, pois além das
relações dialógicas que ela mantém com o já-dito, com os elos anteriores da comunicação
discursiva, ela também se orienta para os seus interlocutores potenciais e para as suas reaçõesresposta ativa. Segundo Bakhtin, todo enunciado é voltado para a reação-resposta de seu
interlocutor, mas em alguns casos, como nos gêneros secundários, essa reação-resposta pode
ser retardada. Em nosso caso, na resenha acadêmica, a interação verbal entre resenhador e
interlocutor, como já mencionado, não é uma relação dialógica direta, face a face, mas sim
mediada por diferentes instâncias, como a própria escrita, o periódico ou a revista científica, a
Internet e a esfera científica como um todo.
São esses aspectos da dimensão social desse gênero que influenciam na finalidade da
interação da resenha. A forma de reação-resposta do interlocutor nesse tipo de interação
verbal depende também do projeto discursivo do resenhador que busca antecipar e prever as
possíveis reações-resposta de seu interlocutor, pois “o discurso escrito é de certa maneira
parte integrante de uma discussão ideológica em grande escala: ele responde a alguma coisa,
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refuta, confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio, etc.” (BAKHTIN;
VOLOCHINOV, 1999, p. 123).
Genericamente, podemos afirmar que a finalidade da interação nas resenhas é informar
criticamente o leitor e persuadi-lo a aderir ao ponto de vista do resenhador, que normalmente
vai ao encontro do ponto de vista do autor da obra resenhada, conforme nossos dados
comprovam, pois dos 40 textos analisados apenas 3 textos do grupo 2 (15%) se distanciam do
ponto de vista do autor do livro resenhado. É curioso, e vale mencionar que, entre os 180
textos trazidos pelos alunos do grupo 2, também encontramos um número pouco expressivo
que desqualifica o autor do livro resenhado, conforme apontamos na subseção 3.3.3 do
capítulo 3.
Nesse sentido, podemos dizer que, atendendo a essa finalidade, o resenhador também
constrói seu texto orientado para o discurso de outrem na resposta por meio de três
movimentos dialógicos básicos, que segundo Rodrigues (2001) são: (16) o movimento de
engajamento do leitor ao discurso do autor/resenhador, (17) o movimento de refutação da
possível contrapalavra do leitor e (18) o movimento de interpelação do leitor ao ponto de vista
do autor/resenhador.
No movimento dialógico de engajamento (16), o resenhador busca aliar o interlocutor
ao seu ponto de vista proposto na resenha. Este movimento é semelhante ao movimento
dialógico de assimilação no discurso bivocal. Assim, o interlocutor é elevado à posição de coautor da resenha, sendo o discurso construído de tal forma que parece que o resenhador
incorpora o ponto de vista de seu interlocutor, em que um concorda com o outro, adotando a
mesma posição axiológica, conforme observamos nos exemplos a seguir.
(16) Fica claro então, que o autor traz a questão educação-pedagogia á
reflexão. Explicando esse processo desde sua origem até os tempos
contemporâneos e as diferentes pedagogias que surgiram a cada momento na
história da educação. È um texto agradável acessível e de grande
importância principalmente para nós futuros pedagogos, e vai nos ajudar a
esclarecer o que esperamos da educação. (grupo 1, texto 1, 9º§
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(16) Contudo o que foi mencionado, podemos concluir que, a pedagogia
como a conhecemos hoje, percorreu um grande caminho. Aprendemos
também a diferença entre os tipos de pedagogia e a didática utilizada. E
compreender o importante papel do professor na formação de indivíduos
pensantes. (grupo 1, texto 17, 7º§)
(16) Em síntese, podemos afirmar que a obra resenhada é uma leitura
indispensável na compreensão da história do livro em todas as dimensões.
Ela pode ser apreciada por professores, pedagogos, bibliotecários,
bibliófilos, enfim, todos que de uma forma ou de outra estejam trabalhando
com esse contexto, ou que enquanto leitores queiram ou precisem de
informação sobre essa nova maneira de se estudar a história do livro
confrontando-se com a realidade tecnológica. (grupo 2, texto 2, 8º§)
(16) [...] A história da literatura e das idéias por outro lado fazia o inverso:
só lia os textos e pouco se interessava pelo contexto histórico da sua
circulação e recepção na forma de livros. Podemos assim avaliar que a
relação autor/obra/público é, em cada época uma relação dialética. Para
Belo, a aproximação entre história e literatura é solidária de outras mudanças
de perspectiva ocorridas também na história das idéias. [...]. (grupo 2, texto
3, 5º§)
(16) Na época em que vivemos onde a televisão, o computador e a Internet
dominam os meios de comunicação um livro que trata da própria história
vem enriquecer nossa cultura. “História & Livro e Leitura” é um livro que
mostra de forma clara e simples a história do livro e da leitura, trazendo
vários autores para abrilhantar o trabalho do autor. (grupo 2, texto 4, 8º§)

É possível dizer, com base nos dados, que esse movimento dialógico de engajamento é
assimilável à orientação valorativa do resenhador, que se apresenta no discurso através de
traços estilístico-composicionais como o verbo e o pronome na primeira pessoa do plural
(assim, o nós = eu do resenhador + tu do interlocutor), conforme os exemplos acima.
No corpus analisado, esse movimento ocorre, no grupo 1 de textos, 13 vezes (65%), e
no grupo 2 ocorre 14 vezes, correspondendo a 70%. Esse resultado corrobora o objetivo do
resenhador que é a adesão de leitores e não seu afastamento, e por isso, este percentual quase
equivalente nos dois grupos.
No movimento dialógico de refutação (17), o resenhador procura antecipar possíveis
reações-resposta de objeção do interlocutor (enunciados pré-figurados), abafando-as,
provocando um silenciamento, diferente do movimento dialógico de distanciamento, no qual
o resenhador busca outras vozes da esfera científica para corroborar o seu ponto de vista
distanciando-se do ponto de vista do autor da obra resenhada e/ou ironiza outras vozes e
marca com aspas essa sua atitude valorativa. O movimento de distanciamento é voltado para o
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discurso de outrem no objeto e o de refutação é voltado para o discurso de outrem na resposta
antecipada do ouvinte. Normalmente, a refutação se constrói de modo reservado, porque a
tendência do gênero resenha, como já repetido, é a de buscar a adesão do interlocutor ao
ponto de vista do resenhador. Exemplos das poucas ocorrências do movimento dialógico de
refutação nos dados analisados:
(17) Este livro exige atenção e releitura para entendê-lo melhor. Ele
contém citações de diversos autores da área, como o conhecido Roger
Chartier. Penso que um dos pequenos problemas do livro de Belo é que
ele se prende muito em citações. Mas é uma obra que traz uma experiência
enriquecedora, tocando em pontos estratégicos da história da escrita e da
leitura, detalhando passo a passo toda a cultura que envolve esse tema.
(grupo 2, texto 1, 7º§)
(17) [...].Trata-se de um livro sem dúvida alguma útil, mas que desliza
em alguns detalhes: a linguagem difícil e, principalmente, o excesso de
citações, o que passa para o leitor a impressão de o trabalho ser apenas
uma compilação de textos de historiadores consagrados, não passando,
de fato, as opiniões do escritor sobre o assunto. Talvez também falte um
pouco mais de contemporaneidade, de trazer à tona realmente a relação
entre livros e tecnologia. Serve de leitura complementar para
bibliotecários, historiadores e estudantes dessas áreas, bem como para o
público em geral, desde que acompanhada, para maior compreensão,
dos livros citados. (grupo 2, texto 17, 4º§)

O resenhador incorpora as possíveis reações do interlocutor contrárias ao seu ponto de
vista e as enquadra de modo refutativo, porém muito sutil. Encontramos no grupo 2 apenas 3
exemplos deste movimento (15%) em que o resenhador incorpora as reações-resposta dos
interlocutores em seus enunciados pré-figurados enquadrando-as sutilmente. No grupo 1 de
textos não apareceu nenhum exemplo deste movimento.
No movimento dialógico de interpelação (18), o resenhador busca impor ao
interlocutor uma determinada posição axiológica apresentada como verdade, à qual o
interlocutor deve ser persuadido a aderir. Na resenha, esse movimento de interpelação pode
aparecer de forma favorável à obra resenhada ou não, lembrando que o discurso do
resenhador, por pertencer à esfera social científica e normalmente nela ter prestígio, constitui-
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se como argumento de credibilidade para a comunidade científico-acadêmica. Eis alguns
exemplos:
(18) [...]. É um texto agradável acessível e de grande importância
principalmente para nós futuros pedagogos, e vai nos ajudar a
esclarecer o que esperamos da educação. (grupo 1, texto 1, 9º§)
(18) Esse texto é muito importante para os pedagogos e futuros
pedagogos, pois , faz referência á vários tipos de pedagógicos e também a
linha de alguns pensadores importantes para a pedagogia. [...]. (grupo 1,
texto 4, 5º§)
(18) [...]. A leitura é interessante em vários aspectos para nos alunos da
pedagogia, pois ajuda a compreender um pouco mais sobre a história do
curso que escolhemos, por isto recomendo a leitura, achando também
foi de grande valia por ter sido a nós recomendado. (grupo 1, texto 13,
7º§)
(18) Em síntese, podemos afirmar que a obra resenhada é uma leitura
indispensável na compreensão da história do livro em todas as dimensões.
Ela pode ser apreciada por professores, pedagogos, bibliotecários,
bibliófilos, enfim, todos que de uma forma ou de outra estejam trabalhando
com esse contexto, ou que enquanto leitores queiram ou precisem de
informação sobre essa nova maneira de se estudar a história do livro
confrontando-se com a realidade tecnológica. (grupo 2, texto 2, 8º§)
(18) No primeiro capítulo o autor é enfático no sentido que a revolução
digital não mudou o que é a essência do livro. Na era da escrita e da leitura
digitais, pelo menos por enquanto, o impresso, o manuscrito e, em
conseqüência, o papel fazem parte fundamental dos nossos hábitos de
trabalho. Porém a digitalização está proporcionando outras maneiras de
leitura, e se o futuro do livro é incerto, anunciar sua morte é um sintoma da
incapacidade para compreender bem as mudanças em curso. (grupo 2, texto
3, 2º§)
(18) Na conclusão o autor coloca: “A história do livro e da leitura torna-se
história cultural e social, história econômica e religiosa. Ela contribui para a
formação do espaço público e a vida privada, a propaganda política e a
alfabetização, a afirmação do nacionalismo ou a cultura de massas” (p.105).
Quem faz o país é sua população e o começo é a educação iniciada pela
leitura. A obra é bastante complexa com uma riqueza de detalhes
significativa, uma ótima fonte de pesquisa e estudo. É indicada para
estudantes de graduação, professores, pesquisadores e demais
interessados na área de Biblioteconomia. (grupo 2, texto 10, 5º§)

Em nossos dados, esse movimento ocorreu em 8 textos (40%) no grupo 1 e em 17
textos (85%) no grupo 2. Esse contraste bastante expressivo se deve ao fato de que os alunos
do grupo 2 aprenderam em sala de aula – reconhecer, ler analiticamente, escrever e reescrever
o gênero, por isso, parafraseando Bakhtin (2002a), uma porcentagem maior “domina” esse
aspecto do gênero.
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Através dos exemplos de nosso corpus constatamos que há uma busca de
direcionamento da reação-resposta do interlocutor em que a interação dialógica do resenhador
com o interlocutor é marcada no enunciado através de indicadores modais, como, por
exemplo: ‘é interessante”, “é indicada”, “é bastante”, etc. Todos os elementos estilísticos
apresentados nessa seção marcam a inter-relação do resenhador com a reação-resposta do
interlocutor, conforme mostra a tabela a seguir.

TABELA 7: O FUNCIONAMENTO DAS RELAÇÕES DIALÓGICAS VOLTADAS
PARA O INTERLOCUTOR.
Movimento dialógico de
engajamento
Grupo 1 – 13 textos
65%
Grupo 2 – 14 textos
70%

Movimento dialógico de
refutação
Nenhum
0%
3 textos
15%

Movimento dialógico de
interpelação
8 textos
40%
17 textos
85%

A tabela confirma nossa expectativa de que tanto no movimento de engajamento
quanto no de interpelação, o resenhador busca a adesão do interlocutor para seu texto, mesmo
tendo que impor sua posição axiológica. Quanto ao movimento de refutação ocorrer em
menor número, evidencia que a resenha é um gênero que busca fazer com que os leitores se
aproximem da obra resenhada e não de seu afastamento.

4.5 A FUNÇÃO AUTORAL: ASSINATURA (19 e 20)
O gênero resenha acadêmica apresenta-se como uma reação-resposta ativa do
resenhador face a um acontecimento social: um livro recém-lançado. Essa reação-resposta,
segundo Bakhtin (1999, 2002b), e como já afirmamos no capítulo 2, não se constrói sem se
relacionar com outros enunciados – os já-ditos e os pré-figurados, levando-os em conta,
refutando-os ou refratando-se neles. Assim, a manifestação de autoria aparece nas resenhas
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como última instância da significação semântica do autor36. A presença de autoria,
atualmente, é considerada como fundamental nas práticas de produção textual escrita nas
instituições, pois através dela os alunos assumem uma postura ativa de reação-resposta e
assumem seu ponto de vista, desvinculando-se de seguir “modelos de textos” dados. Nos
textos dos alunos, nos dois grupos, a autoria manifesta-se lingüisticamente através da
presença da primeira pessoa do plural ou do singular (19) e da assinatura do resenhador junto
com o nome da instituição que representa (20).
A projeção de autoria, quando marcada pela primeira pessoa do plural, pode implicar
diferentes nuances de sentido: a assimilação do leitor ao artigo (eu – resenhador + tu – leitor),
pode tratar-se de um plural de modéstia (incorporação ou não do leitor) ou de um nós que não
inclui o leitor mas outro locutor assimilado à perspectiva do autor, isto é, um par dentro da
esfera científico-acadêmica, como nos exemplos a seguir.
(19) Com o apanhado feito pelo autor sobre pedagogia e educação no
decorrer dos séculos, vejo que nos encaixamos no “tecnicismo pedagógico”,
pois estamos sempre em treinamento para supri as exigências da sociedade
capitalista. (grupo 1, texto 12, 8º§)
(19) A forma com que o autor aborda todos as filosofias da pedagogia no
decorrer da história, torna acessível esse conhecimento tanto para os que
estão iniciando o curso de pedagogia, como para os que possuem interesse
no assunto. E além disso, conscientiza os leitores da realidade em que
estamos inseridos – os seus problemas e soluções. (grupo 1, texto 15, 6º§)
(19) “Contudo o que foi mencionado, podemos concluir que, a pedagogia
como a conhecemos hoje, percorreu um grande caminho. Aprendemos
também a diferença entre os tipos de pedagogia e a didática utilizada.[...].
(grupo 1, texto 17, 7º§)
(19) Este livro exige atenção e releitura para entendê-lo melhor. Ele contém
citações de diversos autores da área, como o conhecido Roger Chartier.
Penso que um dos pequenos problemas do livro de Belo é que ele se prende
muito em citações. Mas é uma obra que traz uma experiência enriquecedora,
tocando em pontos estratégicos da história da escrita e da leitura, detalhando
passo a passo toda a cultura que envolve esse tema. (grupo 2, texto 1, 7º§)
(19) Em síntese, podemos afirmar que a obra resenhada é uma leitura
indispensável na compreensão da história do livro em todas as dimensões.
Ela pode ser apreciada por professores, pedagogos, bibliotecários,
bibliófilos, enfim, todos que de uma forma ou de outra estejam trabalhando
com esse contexto, ou que enquanto leitores queiram ou precisem de
informação sobre essa nova maneira de se estudar a história do livro
confrontando-se com a realidade tecnológica. (grupo 2, texto 2, 8º§)
36

Esta discussão encontra-se na obra: Problemas da poética de Dostoiévski (BAKHTIN, 2002b, p. 188)
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(19) Belo defende que a leitura é uma atividade de atribuição de sentidos,
então existe também uma leitura dos sentidos transportados pela imagem e
pelos recursos que ela dispõe. Pois nem toda leitura é leitura de texto,
podemos falar de uma leitura das imagens presente em igrejas, nos
monumentos, pintura, fotografia, cinema, etc. (grupo 2, texto 3, 7º§)
(19) Os temas aqui abordados foram muito bem desenvolvidos e sustentados
pelo autor que nos presenteia com esta esplêndida obra sobre a história do
livro e da leitura e nos enriquece com observações sobre o passado, o
presente e o futuro do livro. (grupo 2, texto 8, 7º§)

A manifestação lingüística da autoria, no grupo 1, ocorreu em 6 textos (30%) através
da primeira pessoa do singular e em 11 textos através da primeira pessoa do plural (55%)
totalizando 85%. Observamos que um destes textos, o de número 12, mistura as duas pessoas
e os demais utilizam as formas impessoais (15%). Isso aponta para o desconhecimento parcial
dos alunos no gerenciamento de vozes. No grupo 2, em 4 textos (20%), a autoria ocorre na
primeira pessoa do singular e em 16 textos (80%) na primeira pessoa do plural, totalizando
100%.
Em termos bakhtinianos, entendemos essa utilização do resenhador – presença da
primeira pessoa do plural ou do singular – como uma questão de estilo – o resenhador opta
pelo uso de uma forma ou de outra, escolhendo o recurso lingüístico que lhe convém. Porém,
não devemos esquecer que essas marcas possuem uma função discursiva própria e na resenha
funcionam como um recurso de autoridade do resenhador, marcando sua posição social.
Afinal, normalmente é um professor especialista que enuncia, e de um lugar que o legitima
(seu discurso é um discurso de autoridade). Em nosso caso, no trabalho com os alunos do
curso de Biblioteconomia (grupo 2), foram eles próprios que se enunciaram, e o lugar que os
legitimou foi a instituição (UFSC) juntamente com a disciplina Produção Textual Acadêmica
I. Isso os estimulou muito a escrever, pois estariam assumindo a autoria de seu texto e agindo
responsivamente diante do já-dito, além do fato de que seus textos iriam circular on line,
encontrando leitores variados. Isto não ocorreu com os textos do grupo 1 do curso de
Pedagogia, pois com esses alunos não trabalhamos a importância da autoria na sua produção,
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apesar deles estarem também legitimados pela instituição (FMP) e pela disciplina Português,
mas mesmo assim esta estratégia ocorreu em seus textos, acreditamos que por ser constitutiva
do gênero.
Outra forma da presença de autoria nas resenhas se manifesta através da assinatura do
resenhador e do nome da instituição que representa (20). Como já dissemos, é o lugar social e
a posição do resenhador que legitimam seu discurso como um discurso de autoridade. A
assinatura (nome completo do resenhador) junto com o nome da instituição do resenhador
apresenta-se na organização composicional da resenha, normalmente em seu início,
precedendo o texto. Algumas vezes vem no final do texto. Primeiramente, temos a presença
da referência do texto resenhado e, logo abaixo, a assinatura e o nome da instituição do
resenhador. Nessa condição, a responsabilidade pelas posições enunciadas no texto é ou não
do resenhador. Discursivamente, a assinatura e o lugar de onde se inscreve o resenhador no
texto adicionam-lhe autoridade. Exemplos:
(20) BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo Horizonte: Autêntica,
2002.
Resenhado por Mara Hahnt37. (Acadêmica do Curso de Biblioteconomia
da Universidade Federal de Santa Catarina) (grupo 2, texto 10)
(20) BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo Horizonte: Autêntica,
2002.
Resenhado por: Niceia Wajs (Acadêmica do Curso de Biblioteconomia
da UFSC) (grupo 2, texto 11)

A assinatura, juntamente com a referência à instituição do resenhador, funciona como
elemento discursivo indispensável para a construção temática do gênero e do sentido dos
enunciados. Muitas vezes, é através desse elemento que o interlocutor faz sua escolha sobre a
leitura ou não do texto. Nossos alunos, do grupo 2 de textos se posicionaram enquanto autores
marcando quem fala nas resenhas e de que lugar se enuncia, conforme o gênero. Os alunos do
grupo 1 de textos colocaram seus nomes junto ao cabeçalho (nome da faculdade, nome do

37

Esses nomes são fictícios.
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aluno, curso, disciplina e nome do professor)38 e a referência bibliográfica abaixo do texto.
Em apenas 3 textos (texto 2, 5 e 15) a referência precede o texto, mas, conforme respostas ao
questionário no anexo E, duas alunas consultaram fontes para fazer a resenha. Nessa parte da
pesquisa, mostramos que na produção textual escrita dos textos dos alunos tanto do grupo 1
quanto do grupo 2 apresentam-se aspectos constitutivos do gênero resenha, porém o contraste
entre os dois grupos é bastante expressivo. Nos textos do grupo 2 predominam características
do gênero que foram apreendidas pelos alunos através da abordagem didático-metodológica
posta em ação, constatando-se o que Bakhtin preconiza, que para dominar o gênero é
necessário escrevê-lo muitas vezes. A tabela a seguir mostra dados referentes à autoria.

TABELA 8: A FUNÇÃO AUTORAL: ASSINATURA
Autoria (1ª p. singular)
Grupo 1 – 6 textos
30%
Grupo 2 – 4 textos
20%

Autoria (1ª p. plural)
11 textos
55%
16 textos
80%

Assinatura e Instituição
Nenhum
0%
20 textos
100%

Na tabela percebemos que o traço autoria é usado pelo resenhador, utilizando tanto a
1ª pessoa do singular como a 1ª do plural para marcar a sua voz no texto. Por outro lado, além
de o resenhador utilizar as formas no singular ou plural, também pode se utilizar de sua
assinatura junto com a instituição a que pertence, sinalizando ao leitor o valor de autoridade
de ambos. Observamos que, no grupo 1 de textos, esta segunda forma ocorreu em menor
número, enquanto que no grupo 2 ocorreu em 100%.
Nossos dados revelam que, para que os alunos dominem o gênero – tanto os aspectos
da dimensão social ou extraverbal como os da dimensão verbal, eles precisam compreender o
seu funcionamento sócio-histórico. Precisam ser instruídos a entender as características
particulares do gênero e a forma como se materializam nos textos. Alguns aspectos

38

Optamos por na colocar estes dados no corpus do grupo 1.
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constitutivos dos gêneros como, por exemplo, a dialogia, seus movimentos e seus traços
estilístico-composicionais, a organização do discurso do outro, o funcionamento das relações
dialógicas orientadas para o interlocutor e seus movimentos e a importância da autoria
revelaram o contraste entre os dois grupos de texto. Alguns deles, conforme mostrado nas
tabelas, não aparecem no grupo 1, que não experienciou o processo, e quando este grupo faz
uso destes aspectos a porcentagem, na maioria das vezes, é menor em relação ao grupo 2,
conforme já mostramos. Por outro lado, aspectos como a esfera social – apreensão do objeto
do discurso, estratégias de informações implícitas, e o gênero intercalado ocorrem em 100%
dos textos nos dois grupos. Ao nosso ver, isso ocorre porque estes três elementos são
constitutivos do gênero por natureza, não há como escrevê-lo sem a sua utilização.
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Capítulo

5

–

REFLEXÕES

SOBRE

A

VALIDADE

DOS

PRINCÍPIOS

ENUNCIATIVO-DISCURSIVOS BAKHTINIANOS APLICADOS AO ENSINOAPRENDIZAGEM DO GÊNERO RESENHA ACADÊMICA

Com base no aporte teórico bakhtiniano e em seus princípios enunciativo-discursivos
para a compreensão da linguagem, tentamos aproveitar as possibilidades que essas reflexões
proporcionaram para o desenvolvimento da pesquisa, a qual adotou os gêneros textuais como
objeto de ensino-aprendizagem.
A seguir, apresentaremos algumas contribuições que, em nosso entendimento, poderão
validar os resultados desses princípios no ensino-aprendizagem do gênero resenha acadêmica
para o ensino superior.

5.1 OS DESDOBRAMENTOS DA ADOÇÃO DOS GÊNEROS TEXTUAIS COMO
OBJETO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Como parte do método para levar os alunos ao domínio de gêneros, os alunos
reconheceram gêneros variados, incluindo panfletos, notícias, crônicas, resumos, cartas.
Nosso foco, porém, foi resenha acadêmica. Sua apropriação é importante para que possam
interagir com as demandas comunicativas na esfera social em que se encontram – no caso
específico, o ambiente universitário, no qual a aprendizagem do gênero resenha acadêmica,
objeto da pesquisa, assume especial utilidade.
A maneira como Bakhtin concebe a linguagem e sua produção foi o primeiro caminho
que nossa proposta seguiu: Bakhtin e Volochinov (1999) destacam ao estudo da linguagem a
natureza social da situação de produção. O sujeito se constitui pela linguagem, como parte
constitutiva da situação social de enunciação. Para eles, a verdadeira substância da língua é
constituída pelo “fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação ou das
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enunciações” (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1999, p. 123, grifo dos autores). O diálogo,
entendido como a comunicação verbal por excelência e de qualquer tipo – não somente o
diálogo face a face – constitui uma das mais importantes formas de interação. Na verdade, o
diálogo manifesta-se como um confronto entre enunciações, pois todo signo é considerado
ideológico para os mencionados autores.
A adoção dos gêneros textuais como objeto de ensino-aprendizagem para a produção
textual permite a incorporação de elementos da ordem do social e do histórico, possibilitando
a consideração da situação de produção do discurso (quem fala, para quem fala, lugar social
do interlocutor, posicionamento ideológico, elementos de cronotopo, em que veículo, com que
objetivo, qual a finalidade, em que registro), e permite a tematização de conteúdos,
organizações composicionais e estilos verbais. Assim, o que caracteriza e determina um
gênero são os aspectos ligados às condições de produção nas quais podem ser concretizados
em textos-enunciados e não em seus aspectos imanentes como postulam outras teorias.
Bakhtin (2002a), ao propor uma abordagem histórica e viva da língua, provoca um
deslocamento no ensino-aprendizagem de língua – da língua-sistema para a língua-discurso –
conforme apresentamos no capítulo dois deste trabalho. Ao assumirmos essa postura, a
questão que se apresenta ao pesquisador é como vincular o conteúdo (ensino-aprendizagem da
produção textual) com a dimensão social.
Para encontrar respostas a essa questão, buscamos fundamentar-nos em conceitos
bakhtinianos (enunciado, texto, discurso, dialogia, gêneros do discurso e discurso de outrem)
para propor uma mudança de perspectiva nas práticas acadêmicas institucionais, de tal modo
que permitissem a concretização do objetivo de proporcionar aos alunos um domínio efetivo
de alguns gêneros em circulação, em especial, da resenha acadêmica, através da abordagem
didático-metodológica fundamentada na própria ordem metodológica para o estudo da língua
sugerida por Bakhtin e Volochinov (1999). Essas noções teóricas desenvolvidas pelos autores
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dão suporte para se compreender aspectos que determinam as possibilidades de interpretar
enunciados e perceber a relação entre o conteúdo temático, a seleção dos recursos expressivos
e a organização composicional do texto. Lembramos que, para os autores, o tema da
enunciação é determinado não só pelas formas lingüísticas que entram na sua composição,
mas também pelos elementos não verbais da comunicação. “Somente a enunciação tomada
em toda a sua amplitude concreta, como fenômeno histórico, possui um tema” (BAKHTIN;
VOLOCHINOV, 1999, p. 129).
A viabilidade da proposta envolveu grande trabalho, visto que o planejamento da
ordem metodológica e de elaboração e aplicação didática exigiu da professora pesquisadora
um planejamento de situações que propiciassem efetivas reflexões sobre a linguagem e não
somente situações de transmissão de conhecimento como nas abordagens tradicionais.
Levamos em conta, também, no desenvolvimento desta pesquisa, as potencialidades dos
alunos envolvidos (grupo2), visto que a proposta pretendia garantir uma aprendizagem
efetiva. Visando a alcançar tal objetivo, recorremos aos estudos de base sócio-histórica em
respeito à concepção de ensino-aprendizagem, fundamentando-nos no conceito de zona de
desenvolvimento proximal – ZDP vygotskyano, em que o ensino deve não só atuar sobre, mas
criar zonas de desenvolvimento proximal – ZDPs, considerando tanto o nível de
desenvolvimento potencial dos alunos como o real, conforme apresentamos no capítulo 2,
subseção 2.3.2. e também no capítulo 3 subseções 3.2.1 e 3.2.3.2. Fizemos uma sondagem
com um questionário, cuja intenção era detectar o que os alunos já sabiam e o que precisavam
saber a respeito do gênero a ser trabalhado. A partir daí, elaboramos atividades que os
auxiliassem no processo de apropriação do gênero.
Ao propor atividades de aprendizagem de determinado gênero, na perspectiva que
assumimos, o pesquisador deve propiciar situações reflexivas sobre a esfera social na qual
circula o gênero, sobre suas condições de produção, sobre sua intenção discursiva, sobre
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conteúdos temáticos, sobre organização composicional e sobre estilo. Dessa forma, espera-se
que o aluno não somente irá se apropriar desse gênero específico, mas também fará reflexões
a respeito desses elementos quando estiver diante de uma determinada situação de
comunicação (leitura analítica – aprofundamento da noção de gênero e produção textual –
apropriação) que requeira a adoção de gêneros ainda não dominados por ele.
A exposição dos aspectos da dimensão social aliada ao da dimensão verbal, analisadas
nos textos dos alunos no capítulo anterior, mostrou que os alunos do grupo 2 se apropriaram
mais do que os alunos do grupo 1 de alguns traços relevantes para a compreensão do gênero,
quais sejam: o lugar social de onde fala o resenhador; os elementos de cronotopo; a autoria; os
interlocutores; a finalidade ideológica; a apreensão do objeto do discurso; o que motivou o
aparecimento da resenha; como se deu sua orientação dialógica para o objeto do discurso e
para os enunciados já-ditos; a reação-resposta ativa do leitor; as estratégias estilísticocomposicionais de enquadramento, de incorporação e de manifestação dessas relações na
resenha; o papel do gênero intercalado, quando um gênero pode absorver e reelaborar outro.
Observamos que esses traços foram apreendidos, pelos alunos do grupo 2, embora
alguns com maior dificuldade através das atividades desenvolvidas em sala de aula e que
tiveram como fundamentação a teoria proposta por Bakhtin e Volochinov (1999) adaptadas à
situação prática de ensino.
Lembramos que, nas resenhas do grupo 1, alguns destes elementos referentes tanto à
dimensão social quanto à verbal apareceram, porém em menor número, como por exemplo: a)
dialogia como objeto de aceitação do ponto de vista do autor do livro resenhado ocorreu em
35% no grupo 1 e em 80% no grupo 2; b) dialogia como objeto de crítica ou questionamento
não ocorreu no grupo 1, em contrapartida houve 15% no grupo 2; c) movimento dialógico de
assimilação ocorreu em 35% no grupo 1 e em 85% no grupo 2; d) movimento dialógico de
distanciamento não ocorreu no grupo 1 e apareceu em 15% no grupo 2; e) verbos

156

introdutórios do discurso relatado, palavras e expressões de subjetividade e expressões
modalizadoras no movimento dialógico de assimilação ocorreram em 40% no grupo 1, e
100% no grupo 2; f) expressões de subjetividade e aspas no movimento dialógico de
distanciamento não ocorrem no grupo 1, em oposição há 45% no grupo 2; g) discurso relatado
direto: 10% no grupo 1 e 45% no grupo 2; h) discurso relatado indireto analisador do
conteúdo: 40% no grupo 1 e 100% no grupo 2; i) discurso indireto analisador da expressão
não ocorreu no grupo 1 em contrapartida a 30% no grupo 2; j) discurso bivocal no movimento
dialógico de assimilação aparece em 65% no grupo 1 e em 70% no grupo 2; l) discurso
bivocal no movimento dialógico de distanciamento não ocorreu no grupo 1, mas em 30% no
grupo 2; m) movimento dialógico de engajamento ocorreu em 60% no primeiro e 70% no
segundo; n) movimento dialógico de refutação não ocorreu no grupo 1, entretanto ocorreu em
15% no grupo 2; o) movimento dialógico de interpelação ocorreu em 40% no grupo 1 e em
85% no grupo 2; p) gênero intercalado resumo ocorreu em 100% nos dois grupos de textos; q)
autoria ocorreu em 1ª pessoa do singular e do plural em 85% dos textos do grupo 1 e em
100% no grupo 2; r) autoria marcada pela assinatura e instituição de filiação não ocorreu no
grupo 1, entretanto no grupo 2 ocorreu em 100% dos textos. Esses dados corroboram a
afirmação de Bakhtin (2002a), ao afirmar que para escrever um determinado gênero, há que
dominá-lo. Todavia, tal domínio no caso de gêneros secundários depende em grande parte de
escolarização.
Os resultados que a pesquisa apresentou superaram nossas expectativas. Ao trabalhar
os textos, considerando-os de acordo com Bakhtin (2002a) como textos-enunciados e não
mais como textos-sistema, como até então estávamos habituadas a compreendê-los, nosso
horizonte de possibilidades como também o dos alunos ampliou-se. Tal opção, no entanto,
requer muita disponibilidade do professor pesquisador no planejamento das suas atividades
docentes.
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O que sugere esse trabalho diferencia-se em teoria e em práticas das propostas
encontradas nos livros didáticos tradicionais de Metodologia Científica (locais em que
aparece alguma preocupação com o ensino de resenhas), que se limitam a apresentar formas
esquemáticas para o ensino-aprendizagem desse gênero, ensinando o aluno apenas a escrever
a partir de um “modelo de texto abstrato” e não a “dominar” o referido gênero. Dominar sua
produção seria a capacidade de compreender o seu funcionamento na comunicação discursiva,
considerando aspectos sócio-históricos, conforme demonstraram os textos criados pelos
alunos do grupo 2.
Resumindo o que dissemos, e com base na perspectiva que vimos assumindo,
acreditamos que os princípios enunciativos-discursivos bakhtinianos para a compreensão da
linguagem se mostraram efetivos no ensino-aprendizagem da produção textual escrita do
gênero resenha acadêmica no ensino superior. Nossa abordagem didático-metodológica
seguindo esses princípios constatou que há diversos fatores que a legitimam, porque além da
aprendizagem e domínio da produção textual dos vários gêneros, em nosso caso, a resenha,
amplia-se a função educativa ao contribuir para a formação de um aluno capaz de responder
crítica e conscientemente aos desafios da linguagem no contexto histórico real de sua
realização.

5.2 A ABORDAGEM DIDÁTICO-METODOLÓGICA
Levando em conta o pressuposto teórico bakhtiniano e todas as contribuições que
essas reflexões proporcionaram à pesquisa, sugerimos que o trabalho com o gênero resenha
acadêmica seja encaminhado a partir da seguinte abordagem didático-metodológica:

a) Caracterização da esfera de circulação do gênero
Identificar e analisar os seguintes parâmetros:
-

Esfera de circulação do gênero.
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-

Interesses em jogo nessa esfera.

-

Posição social do autor do texto nessa esfera.

-

Gêneros que circulam nessa esfera.

-

Status do gênero trabalhado dentro dessa esfera.

-

Tipo de suporte que veicula esse gênero.

-

Diagramação desse texto para ser publicado.

b) Caracterização da situação de produção dos textos
Identificar a situação concreta em que o texto foi produzido e analisar os seguintes
parâmetros:
-

Local de publicação desse texto.

-

Lugar de circulação do texto.

-

Autor que elaborou a resenha.

-

Finalidade desse texto.

-

Periodicidade em que esse texto circula.

-

Autor do texto resenhado.

-

Vozes que existem no texto além da do autor.

-

Existência de discurso relatado direto e indireto.

-

Palavra alheia e como é citada no texto.

-

Papel social do leitor desse texto.

-

Classe social a que pertence o leitor desse texto.

-

Relações dialógicas que ocorrem entre autor e leitor.

-

Possíveis reações-resposta dos leitores.

c) Análise do conteúdo temático
Identificar e analisar os seguintes parâmetros:
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-

Objeto de apreensão do discurso (do que fala o texto?).

-

Horizonte temático do texto.

-

Componentes não-verbais da interação (elementos de cronotopo: coordenadas
espaciais, temporais).

d) Análise da organização composicional
Identificar a ordem discursiva do texto e analisar os seguintes parâmetros:
-

Argumentos utilizados pelo autor do texto a ser resenhado.

-

Tese defendida pelo autor do texto a ser resenhado.

-

Como o resenhador diz em poucas palavras o que o autor do texto a resenhar quis
dizer.

-

Como o resenhador utiliza a palavra alheia para corroborar ou não seu ponto de
vista.

-

Como o resenhador faz referência à palavra alheia no seu texto.

-

Como o resenhador antecipa e refuta as posições adversárias.

-

Como o resenhador reconstitui os raciocínios implícitos no texto.

-

Como o resenhador adota o seu ponto de vista em função do papel social e escolhe
o tom adequado.

-

De que forma o resenhador organiza o seu texto (se tem título, o que vem em
primeiro lugar, o que vem a seguir, como finaliza o texto).

-

Ordem em que os movimentos de descrição e comentários críticos aparecem no
texto.

e) Análise do estilo de gênero
Identificar as unidades lingüísticas e analisar os seguintes parâmetros:
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-

Recursos lingüísticos que o resenhador utiliza para demonstrar as expressões de
subjetividade marcando seu ponto de vista.

-

Operadores argumentativos coesivos que o resenhador utiliza para organizar o
texto, conferindo-lhe uma unidade.

-

Organizadores argumentativos que o resenhador utiliza para marcar os movimentos
de assimilação, distanciamento, interpelação, engajamento e refutação.

-

Verbos dicendi que o resenhador utiliza para introduzir a fala do outro.

-

A forma como o resenhador se identifica na resenha.

-

Expressões modalizadoras que o resenhador utiliza para introduzir a fala do outro.

-

Informações implícitas que o resenhador utiliza no seu texto.

-

Recursos lingüísticos que o resenhador utiliza para marcar o embate de duas
perspectivas ideológicas divergentes.

-

Recursos lingüísticos que o resenhador utiliza para introduzir a fala do outrem.

-

A existência do gênero intercalado resumo no corpo da resenha e como é utilizado.

f) Produção textual escrita no gênero
-

Representar a situação de comunicação: criar uma situação de interação efetiva,
similar à do gênero resenha acadêmica.

-

Procurar leitores efetivos para o gênero.

-

Assumir a posição de autoria.

-

Escrever o texto no gênero.

g) Reescrita do texto no gênero
-

Reescrever o texto.

-

Reorganizar os enunciados.
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-

Redefinir parágrafos, acrescentar ou retirar dados, revisando-o de forma a adequálo ao seu leitor, pois ele pode acatar ou não as opiniões do resenhador.

-

Participação de leitores-escritores que dêem feedback.
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CONCLUSÃO

O percurso proposto pela abordagem didático-metodológico para o trabalho com a
produção textual do gênero parece simples, mas recorta as características do objeto – resenha
acadêmica – num nível de aprofundamento que possibilita aos alunos se apropriarem desse
gênero porque sinaliza seus traços mais relevantes, partindo das esferas sociais dos gêneros
textuais para os aspectos discursivos e lingüísticos, conforme propuseram Bakhtin e
Volochinov (1999).
A primeira fase, chamada de imersão no gênero, possibilitou aos alunos do grupo 2
adquirirem a compreensão de que a constituição e o funcionamento dos gêneros incorporam
elementos da ordem do social e do histórico vinculados à esfera de circulação respectiva de
cada gênero. Os gêneros refletem no seu próprio conteúdo temático, estilo e organização
composicional as condições e a finalidade da esfera à qual pertencem. Parafraseando Bakhtin
(2002a), os gêneros são as correias de transmissão entre a história da língua e a história da
sociedade. Assim, a dimensão social é constitutiva do gênero.
A segunda fase ampliou, para os alunos desse grupo, a compreensão do gênero porque
situou a condição em que foi produzido: sua situação de interação; quem o produziu; quando,
isto é, em que momento histórico; quem é o possível leitor desse texto; o que interessaria a
ele; que relação existe entre locutor e interlocutor; que lugar social ambos ocupam; porque
circula em tal revista científica; qual sua finalidade; qual o seu tema; qual o seu objetivo, entre
outros.
As fases finais complementaram as informações já apropriadas pelos alunos do grupo
2 no trabalho com as duas primeiras. Nelas, eles identificaram algumas relações dialógicas do
gênero como, por exemplo: a apreensão do objeto do discurso (resenha fala sobre que
assunto); a reação-resposta ao já dito (porque a resenha se constrói através de outros
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enunciados); como outras posições discursivas mantêm relações dialógicas com o texto
resenhado; como as estratégias de inter-relação dialogizada com o discurso do outro se
materializam na resenha; quais traços estilístico-composicionais aparecem nos textos e qual o
seu funcionamento; como introduzir o discurso do outro na resenha; como gerenciar essas
vozes; como é o funcionamento das relações dialógicas orientadas para o interlocutor; que
importância tem o gênero intercalado; como entender a questão autoral. Essas relações
dialógicas que compõem a resenha acadêmica foram especificadas e analisadas no capítulo 4,
contrastando-se o grupo 2, que recebeu orientações, com o grupo 1, que não as recebeu.
A produção textual escrita no gênero evidencia se o aluno se apropriou ou não de suas
especificidades; se a aprendizagem foi efetiva ou não, uma vez que é através da escrita que as
características dos gêneros adquirem materialidade. Em nossa investigação, como visto na
análise, os textos dos alunos do grupo 1 apresentaram problemas referentes à textualidade, à
aspectos gramaticais e aos referentes, além de total desconhecimento do gênero por parte de
alguns desses alunos. Quanto aos textos dos alunos do grupo 2, estes nos surpreenderam, pois
os problemas que apresentaram não diziam respeito ao gênero, mas aos referentes, à
textualidade e aos aspectos gramaticais. A reescritura dos textos, então, objetivou seu
refinamento. Os alunos experimentaram essa fase, porque o gênero em questão por ser um
gênero secundário é mais complexo, exigindo uma escrita mais organizada. Também o fato de
ter sido dirigido a leitores efetivos, que podem aceitar, refutar ou questionar a escrita,
demandou tal cuidado. Na reescrita dos textos do grupo 2, os problemas referentes à
textualidade e à aspectos gramaticais foram revistos, os alunos com o auxílio da professora
pesquisadora identificaram as inadequações, enquanto que nos textos do grupo 1 estes
problemas permaneceram, pois este não era o nosso foco e os mesmos não foram reescritos.
Na abordagem em questão todas as atividades deviam integrar uma leitura analítica e
uma produção textual, sempre a partir de uma situação de interação próxima à da esfera do
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gênero visado. A produção textual escrita esperava, assim, que o aluno se posicionasse de seu
lugar social, interagindo com os prováveis leitores de texto.
Esperamos que essa abordagem didático-metodológica baseada nos princípios
enunciativos-discursivos bakhtinianos possa ser um caminho a ser seguido por docentes em
outras instituições superiores, fazendo-se as adaptações e complementações que se julgar
necessárias, de acordo com as respostas dos grupos em que forem trabalhadas.
Assim, cabe dizer finalmente que essas são apenas algumas das formas que o ensinoaprendizagem da produção textual escrita a partir dos gêneros textuais pode assumir. O que as
torna especial é o fato de terem sido confirmadas pelos alunos do grupo 2 através da produção
de seus textos e de suas reações-resposta aos enunciados-pergunta dos questionários usados
para avaliar o processo, apontando que o método se mostrou produtivo e bem aceito.
A respeito do questionário pós-intervenção aplicado aos alunos do grupo 2, cujas
perguntas objetivavam avaliar o processo como um todo, suas respostas surpreenderam muito,
por vários motivos: a) primeiramente, apesar de os alunos não precisarem se identificar, todos
colocaram seus nomes nos textos, marcando sua posição de autoria; b) o reconhecimento do
trabalho foi manifestado não só pelos alunos, mas também por outros professores que
trabalharam com o grupo no mesmo período, como, por exemplo, no relato a seguir: “A
professora de informação Aplicada à Biblioteconomia nos elogiou, pois de acordo com a
mesma, a maioria melhorou na segunda prova aplicada por ela, onde tínhamos que escrever
um texto sobre determinado assunto”39; ou neste: “Nunca fui fã de língua portuguesa, mas
com a disciplina de Produção textual estou vendo tudo relacionado à língua com outros olhos.
E estou gostando do resultado”; e finalmente:

Eu aprendi muito com a elaboração de resumos, resenhas, fichamentos,
esquemas, apresentação, melhorei a forma de escrever, construí mais
oportunidades no trabalho com isto, a forma de ver os livros mudou
39

Essas repostas encontram-se no Anexo D.
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(valorizo mais), me sinto mais culta, consegui assimilar de verdade os
processos para produção de textos em geral.

c) o próprio aluno do grupo 2 percebeu que ao chegar à universidade, apesar de um longo
período de escolarização, desconhece gêneros textuais:
Por ser um gênero que eu não conhecia senti muita dificuldade em
transcrever as idéias do autor avaliadas por mim. [...].;
[...] este tipo de gênero ser totalmente desconhecido ainda por mim [...];
No Ensino Médio o que eu fazia eram [sic] dissertações, redações, na aula de
Produção Textual aprendi que cada texto pertence a um determinado gênero,
ainda tenho dificuldade em identificar com certeza os gêneros dos textos.
Consigo identificar os gêneros que foram estudados em sala. Confesso que
eu não tinha idéia das diferenças que existem entre os textos e qual é a
finalidade de cada gênero, para que servem [...];
Nesta disciplina a metodologia usada visou sempre um estudo prévio do
gênero a ser desenvolvido, acho que para que notássemos as características e
formas que são comuns a cada um deles, para que somente depois nós
desenvolvêssemos trabalhos com o gênero estudado. Já no ensino médio,
não havia um estudo prévio dos gêneros e das diversas disciplinas e temas a
serem estudados, nós somente aprendíamos como desenvolver os trabalhos.

Essas respostas, além de confirmar a pouca familiaridade dos alunos com os gêneros,
apontam as diferenças entre o trabalho a partir de redações – sem referência em práticas
sociais – e o trabalho com os gêneros textuais – que abarcam aspectos sócio-históricos. São
perceptíveis as contribuições dessa aprendizagem aos alunos, ampliando seu horizonte de
competências e expectativas. Essa abordagem didático-metodológica levou os alunos do
grupo 2 a reconhecerem e distinguirem os gêneros textuais, relacionando-os com suas esferas
sociais de produção e circulação. Aprenderam também a identificar os traços discursivos e
lingüístico-textuais da constituição e funcionamento do gênero, o que lhes permitiu produzir o
texto acadêmico no gênero focalizado. Essa, sem dúvida, é a satisfação revelada pelos alunos
nos seus depoimentos ao final do processo.
Levando em conta o acima exposto, esta pesquisa mostra que um trabalho de base
enunciativo-discursiva viabilizado pela eleição do gênero textual como objeto de ensino-
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aprendizagem e tendo como fundamento os princípios filosóficos bakhtinianos e o conceito de
aprendizagem de Vygotsky (2002) pode contribuir para a formação de alunos mais críticos e
com mais repertório para realizar leituras e produções textuais, o que pode colaborar para um
exercício mais satisfatório de cidadania. A efetivação dessa forma de ensino, porém, é uma
tarefa nada simples, exigindo do pesquisador e professor profundo conhecimento do gênero
eleito para o trabalho, além de grande disponibilidade para a organização das atividades.
Não consideramos isso, no entanto, uma dificuldade intransponível, mas um desafio
que foi superado em sala de aula com a colaboração da professora responsável e dos próprios
alunos, sob nossa constante intervenção.
Os resultados dessa pesquisa mostram-se relevantes por meio da produção textual dos
alunos do grupo 2 em contraste com os textos dos alunos do grupo 1, mostradas no capítulo 4.
Nos textos do grupo 2 as características extraverbais e verbais corresponderam à concepção
do gênero resenha acadêmica, segundo o aporte teórico bakhtiniano, o que, acreditamos, pode
validar o ensino-aprendizagem desse gênero no ensino superior. Assim, esses resultados
parecem corroborar a eficácia dessa abordagem que abarca o conteúdo articulado à dimensão
social.
O trabalho com o gênero textual tomado como objeto de ensino-aprendizagem nas
aulas de produção textual poderá ampliar os horizontes dos alunos, pois, ao integrar as
práticas sociais ao uso efetivo da linguagem, incorpora elementos como o lugar social de onde
enuncia o resenhador e o cronotopo, entre outros, que são essenciais para o ensinoaprendizagem efetivo. Na verdade, o conhecimento e o domínio do gênero se constitui para os
alunos em um instrumento de apropriação crítica da realidade, colaborando com o
desenvolvimento de condições capazes de responder às exigências comunicativas com as
quais são confrontados, para sua participação mais qualificada no debate acadêmico.
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Posto isto, confiamos que a abordagem didático-metodológica sugerida, ao mostrar a
eficácia da teoria dialógica da linguagem proposta por Bakhtin e Volochinov (1999), venha a
ser uma profícua possibilidade de desenvolvimento dos estudos da Lingüística Aplicada para
o ensino-aprendizagem da linguagem no ensino superior.
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ANEXO B - TEXTOS DO GRUPO 1
TEXTO 1
1º) A educação tem sua base Grécia antiga onde encontra-se as primeiras
tentativas do que hoje chamamos de pedagogia, em grego paidagogo que traduz-se
por o condutor da criança.
2º) Diversos estudiosos, filósofos, psicólogos, empenharam-se á pesquisar o
mundo da educação, suas falhas, sues acertos e o que poderia ser melhorado. Cada
um destes pensadores tem sua importância, seus méritos na educação hoje.
3º) Há três tipos de pedagogia apontados no texto: a Pedagogia Tradicional a
Nova e a Tecnicista. Primeiramente surge a Pedagogia Tradicional, depois nos
tempos modernos surge a Pedagogia Nova, com outras idéias e definições. Só mais
tarde é que surge o tecnicismo, já nos tempos contemporâneos.
4º) A Pedagogia Tradicional encara a criança como um mini-adulto,
responsável por todos os seus atos, não valida a sua subjetividade, não leva em conta
à própria infância. A Pedagogia Nova é contraria a estas idéias, nela a criança é
tratada como criança e defende que o período da infância deve ser preservado.
5º) Para esses dois tipos de pedagogia há procedimentos que visam fazer
essas educações acontecerem, ou seja, como coloca-las em prática, aí surge a
didática como um conjunto de regras e técnicas de ensino tornando-se assim um
campo de atuação no interior da pedagogia.
6º) Podemos dizer então que a Pedagogia Tradicional corresponde a uma
didática tradicional derivada de uma didática herbartiana (Herbart), que seguiria
cinco passos: preparação, apresentação, associação, generalização e aplicação, aqui
o professor domina o saber e deve transmiti-lo.
7º) Já a Pedagogia Nova corresponde obviamente a uma didática nova,
derivada de uma didática deweyana (Dewey), que seguiria também cinco passos:
atividade, problema, coleta de dados, hipótese e experimentação, ao contrário da
tradicional nesta, a aula centra-se no aluno, busca como resultado fazer o aluno a
“aprender a aprender”.
8º) Nas décadas de 50, 60 e 70 a educação e consequentemente a pedagogia
entraram em crise, a partir de então as Pedagogias Tradicional e Nova, saem de cena
e surge em seu lugar o tecnicismo pedagógico, como solução para esta crise. O
tecnicismo não vê mais qualquer sentido em manter o centro do processo educativo
nas mãos do professor e do aluno, ele se desloca, então, para os meios didáticos, dá
ênfase a um ensino programado. No nosso mundo contemporâneo cabe
perfeitamente como pedagogia oficial o tecnicismo, que não se baseia nas reflexões
sobre a criança e sim no que o marketing define, momentânea e seguramente, com
criança.
9º) Fica claro então, que o autor traz a questão educação-pedagogia á
reflexão. Explicando esse processo desde sua origem até os tempos contemporâneos
e as diferentes pedagogias que surgiram a cada momento na história da educação. È
um texto agradável acessível e de grande importância principalmente para nós
futuros pedagogos, e vai nos ajudar a esclarecer o que esperamos da educação.

GHIRALDELLI JR, Paulo. O que é pedagogia. 7 ed. São Paulo: Brasiliense, 2006.

TEXTO 2
GHIRALDELLI JR., Paulo. O que é pedagogia. São Paulo: Brasiliense, 2006. 71 p.
– (Coleção magistério. 2° grau. Série formação do professor)
RESENHA
1º) Na introdução, o autor explica que Paidagogia, na antiga Grécia, era um
escravo que conduzia os jovens até os locais específicos, locais próprios para o
ensino de letras e educação corporal. Hoje o termo Pedagogia tem outros sentidos,
dois deles podem ser, conforme o dicionário da língua portuguesa “Aurélio”, teoria e
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ciência da educação e do ensino. Mas, como diz o autor, “Três tradições de estudos
educacionais se responsabilizam pela sua configuração atual: a francesa, na linha da
sociologia de Émile Durkheim (1858-1917), e as tradições alemã e americana,
segundo as filosofias e psicologias de Johann Frederich Herbart (1776-1841) e John
Dewey (1776-1841) ”. O termo “educação, ou seja, o que referimos a “ação
educativa”, nada mais é do que a prática social onde ocorre a analogia ensinoaprendizagem, convencional ou não-convencional.
2º) No século XVI ocorrem mudanças nos sentimentos dos adultos em
relação às crianças, que eram tratadas com desinteresse ou com mimos, passam a ser
objetos de discursos que tentam convencer os pais e a sociedade a abandonar as
velhas atitudes em favor de um comportamento mais racional, ou seja, condenavam
a condescendência com que eram tratadas as crianças, elas deveriam deixar de serem
tratadas como ser ingênuo que necessita de mimos, para serem tratadas como um ser
em fase de crescimento, necessitando assim de princípios e educação. No início do
século XX, a escola torna-se de direito o lugar da infância, mas não seu lugar de
fato, devido as conseqüências da revolução industrial.
3º) No século XVII, o filósofo francês René Descartes diz que a subjetividade
está articulada à noção de sujeito do conhecimento. No século XVIII, o filósofo
Jean-Jacques Rousseau relaciona a subjetividade com a noção de pessoa, ou seja, de
consciência moral. Mas, em ambos os casos, a subjetividade de que falam não é uma
condição dada imediatamente ao homem vivente, mas sim uma situação alcançada
no e pelo trabalho de busca da verdade.
4º) A grosso modo, podemos dizer que a Pedagogia Tradicional e a
Pedagogia Nova correspondem uma didática tradicional e uma didática nova. Boa
parte dos manuais, no século XX, apresentam tais didáticas batizando-as como
herdeiras, respectivamente, das pedagogias de Herbart e de Dewey. Dewey, a favor
da Pedagogia Nova com base em “aluno, professor, experiência”, oposição à escola
moderna. Herbert, a favor da escola tradicional “o professor transmite os
conhecimentos com rigor, só mais tarde aplica-se as experiências vividas”. A
pedagogia, nesse quadro, perde suas referências e entra em crise.
5º) O mundo contemporâneo assiste a uma comentada “crise da educação”
que, de certo modo, relaciona-se com a “crise da pedagogia” diante dos impasses da
filosofia a respeito da “questão do sujeito”.
6º) A consciência é um conhecimento de si e das coisas e, ao mesmo tempo,
reflexão, ou seja, o conhecimento desse conhecimento. A educação torna-se,
treinamento, e a pedagogia se desloca para o terreno das técnicas de treinamento.
Esse é um dos aspectos que, na atualidade, conduz a pedagogia a se igualar à
didática. Esta por sua vez passa a ser identificada com um conjunto de
procedimentos favoráveis a uma prática educacional que, por mais intelectualizada
que possa parecer, é reduzida ao treinamento. É nesse campo que saem de cena as
didáticas associadas à Pedagogia Tradicional e à Pedagogia Nova, surgindo em seu
lugar o “tecnicismo pedagógico”.
7º) Rorty e Horkheimer substituem a crença em um ponto de apoio
teoricamente seguro como base para a vida social e, portanto, para a educação pela
idéia de que a verdadeira sociedade democrática, que odeia a humilhação, é
justamente aquela habitada por pessoas que não acreditam que o modo como vivem
pode ser considerado melhor a partir de uma legitimidade teórica. Rorty certamente
seria visto por Adorno como este via a si mesmo: como alguém que ama o bem
porque odeia o mal (diante de uma criança que insiste em arrancar as asas de um
inseto, Adorno diz que não pode ver mal na repreensão com uma palmada). Todavia,
se Rorty toma os ditos princípios universais até mesmo como nocivos, Adorno os
qualifica, de certo modo, como inúteis.
8º) O que é pedagogia? A modernidade reconstrói o termo na medida em que
o associa à utopia educacional, à ciência da educação e à filosofia da educação,
deixando no passado às conotações ligadas às idéias de “condução da criança” e de
“preceptorado”, mais afinadas com sua origem.
9º) A insensibilidade seria uma marca do mundo contemporâneo ou a
denúncia de sua existência mera idiossincrasia de homens de letras, “romantismo”?
Haveria motivos para a reflexão pedagógica dar crédito a esses pensadores
democratas ou, ao contrario, ela deveria vê-los com desconfiança?
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10º) A idéia principal do livro, de acordo com o autor, é que a pedagogia está
vinculada a sociedade, indo além do recinto escolar e abrangendo os ambientes da
educação informal. Que a pedagogia está ligada ao ato de condução ao
conhecimento, preocupando-se com a formas, os meios e as maneiras de levar as
pessoas ao saber.
11º) Conclui-se, então, que a pedagogia está em ininterrupto crescimento,
abrangendo toda sociedade, o trabalho e o desenvolvimento nos métodos e práticas
educacionais, e apesar disso, a pedagogia é julgada como um curso que não
possibilita uma formação de qualidade, não tem justa remuneração, ou seja, não faz
parte da elite.

TEXTO 3
O QUE É PEDAGOGIA.
1º) Na Grécia Antiga a pedagogia designava o acompanhamento e a
vigilância do jovem. Nos tempos atuais ela é vista sob os aspectos de três tradições,
tem-se a pedagogia como pensamento utópico, como ciência ou igualada a filosofia.
2º) A pedagogia moderna, esta que conhecemos hoje, começa sua caminhada
com o reconhecimento do valor da infância, em contraposição a idéia de que a
criança é um adulto em miniatura. Infância enquanto momento para o cultivo da
liberdade do homem, uma vez que este ainda não estaria em contato com a realidade
social corruptora. Desta forma, o responsável pela distinção, pela divisão entre o
mundo da criança, a ser preservado, e o mundo da sociedade, seria a escola. Porém,
com a Revolução Industrial, as crianças que começavam a ser vistas como seres
destinados à escola, são introduzidas no mundo do trabalho, e a escola deve agora,
por exigência do contexto, relacionar ensino e trabalho.
3º) No pensamento moderno, a pedagogia desenvolve o papel de reflexão de
teoria da educação, e está representando nas pedagogias Tradicional e Nova. A
primeira que tem como base de seus pensamentos a filosofia de Descartes, onde a
infância seria um empecilho à chegada do conhecimento, uma vez que para chegarse a verdade deve-se abrir mão de saberes empíricos, da imaginação e da memória
apreendidos na infância. A segunda baseia-se na filosofia de Rousseau, onde
contraditoriamente, a infância seria o santuário da verdade, por ser a infância, o
período onde o homem não está corrompido pelas convenções sociais.
4º) Desta forma, o desenvolvimento da pedagogia no decorrer da história
depende do que a filosofia define por subjetividade, indispensável à obtenção do
conhecimento. O pensamento moderno, seja na configuração da pedagogia
Tradicional ou Nova, entende o sujeito enquanto consciência, ou seja, pensa o
homem como autor de suas idéias e atos. Pressupõe a possibilidade de a criança
assumir autonomia intelectual e moral.
5º) Na medida em que nasce na filosofia, entre as décadas de cinqüenta e
setenta, um impasse a respeito da “questão do sujeito” que desaparece, a pedagogia
perde suas referências e entra em crise, sentindo a necessidade de encontrar um novo
ponto de apoio, uma nova subjetividade, ou melhor, a verdadeira subjetividade.
6º) Surge com este novo ponto de apoio, o tecnicismo pedagógico, onde o
sujeito passa de consciência à corpo, este suficientemente flexível as novas
exigências da vida, ou mais à consumidor. É no consumo que o homem pode se
sentir sujeito. A educação torna-se treinamento e a pedagogia, não mais teoria da
educação, mas uma atividade de formulação de regras para a obtenção de resultados
definidos.
7º) Assim, com a análise da pedagogia no decorrer da história, pode-se pensála de forma mais crítica. A pedagogia está impregnada de interesses, de poder, de
política, cabendo ao educador, condutor do processo educativo, mediador entre a
busca do conhecimento e o educando, o dever de fornecer meios para que se formem
homens críticos, capazes de decifrar a sociedade em que estão inseridos, de
perceber-se como cidadãos de direitos e de deveres. Somente por este caminho é que
a pedagogia cumprirá seu papel, não é sendo tradicional, nova ou tecnicista, mas sim
tendo bem definida o tipo de homem e de mundo que esta pretende formar.
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TEXTO 4
RESENHA DO TEXTO: O QUE É PEDAGOGIA.
1º) A idéia de pedagogia vem desde a Grécia antiga, onde o paidagogo guiava
a criança até a escola. Já nos nossos tempos três tradições de estudo se
responsabilizam para a configuração atual: a francesa na linha da sociologia de
Durkheim e a alemã e a americana de Herbat e Dewey. Durkheim conceitua
pedagogia, educação e ciência da educação. Herbart não separa ciência e pedagogia.
Dewey não separa pedagogia e filosofia.
2º) No século XVI as crianças deixam de ser paparicadas pelos pais e são
vistas como objetos de discurso, que tentarão convencer os pais e a sociedade a
abandonar as velhas atitudes. No século XVIII a idéia da criança como ser singular
já está melhor estabelecida.
Para Rousseau a infância é a melhor época para o indivíduo, é um período a ser
preservado, pois é nele que a autentica individualidade e a disposição para a verdade
podem ser cultivadas.
3º) A grosso modo podemos dizer que a pedagogia tradicional e a pedagogia
nova correspondem a uma didática tradicional e uma didática nova. O processo de
ensino derivado de uma didática herbartiana contém cinco passos: preparação,
apresentação, associação, generalização e aplicação. O processo derivado de uma
didática deweyana contém também cinco passos: atividade, problema, coleta de
dados, hipótese, e experimentação. A didática herbartiana concentra-se no professor
que domina o saber e deve transmiti-lo ao contrario da didática deweyana que
concentra –se no estudante, que deve participar ativamente da formulação e solução
dos problemas. O primeiro método é tido como aula tradicional e o segundo como
pedagogia nova. Aprender a aprender.
4º) A famosa crise da pedagogia nos anos 60,70 e 80 se dá a partir da morte
do sujeito. O sujeito deixa de ser sujeito e passa a ser corpo, por ser altamente
adaptável. A partir daí saem de cena a pedagogia tradicional e a pedagogia nova
surgindo o tecnicismo pedagógico. O tecnicismo pedagógico não vê mais qualquer
sentido em manter o centro do processo educativo nas mãos do professor e do
aluno, ele se desloca então para os meios didáticos.
5º) Esse texto é muito importante para os pedagogos e futuros pedagogos,
pois , faz referência á vários tipos de pedagógicos e também a linha de alguns
pensadores importantes para a pedagogia. É necessário uma leitura aprofundada do
texto para se decidir que linha da pedagogia trabalhar.

Referência:
GHIRALDELLI JR, Paulo. O que é pedagogia. São Paulo: Brasiliense, 2006.

TEXTO 5
GHIRALDELLI JR, Paulo. O que é Pedagogia. São Paulo: 4ª reimpr. da 3ª ed.de
1996,Brasiliense,2006.—(coleção primeiros passos;193)
1º) O autor inicia o livro com o histórico da Pedagogia, revendo a origem da
palavra e seu significado. Em grego Paidagogia, termo usado para significar o
acompanhamento ou a vigilância do jovem. Assim, o paidagogo,era o escravo que
guiava as crianças até a escola.
2º) Entretanto, com o tempo o termo ganhou outras conotações, todas de
acordo com o momento histórico que a sociedade estava vivenciando, mas a
configuração atual,
baseia-se em três gerações de estudiosos educacionais:o sociólogo francês Émilie
Durkheim(1858-1917) que designa pedagogia como “utopia educacional”;o
psicólogo alemão Johann Friedrich Herbart (1776-1841) que define pedagogia como
“ciência da educação”;e o filósofo americano John Dewey (1859-1952) que por sua
vez, a define como “ filosofia da educação”.
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3º) Contudo, é apartir da mudança da idéia de criança e da noção de infância,
que a pedagogia moderna dá os primeiros passos. Jean-Jacques Rousseau (17121778) inaugura uma pedagogia que trabalhará privilegiando a criança como
indivíduo, cultivando seus valores. Já a noção de infância, está fundamentada em
Montaigne e Rousseau, que dizem ser uma época especial do ser humano, onde
ainda não se está ligado com a realidade social e cultural corruptora, e por isso
havendo de preservá-la, de fazê-la acontecer evitando interferências desastrosas no
mundo da criança. Assim a pedagogia que nasce nos tempos modernos, em certo
sentido, objetiva apartar a criança do lar, do trabalho, da realidade. Do contrário do
que aconteceu no mundo contemporâneo, ou na chamada “sociedade do trabalho”.
4º) A pedagogia dentro desse novo quadro é convocada a harmonizar esses
mundos: ensino e trabalho, surgindo várias divisões teóricas para isso. Na concepção
de Durkheim, é apresentada a participação escolar do trabalho como um fato que
promete contribuir com a manunteção da vida social. Dewey e o maxista italiano
Antônio Gramsci (1891-1937) entendem que o mundo contemporâneo revigora a
educação pelo fato do trabalho se introduzir nesse mundo, na própria alma da vida
escolar e da pedagogia. O trabalho assumido em suas conotação mais ampla, passa a
ser considerado elemento inerente da vida infantil, não se excluindo, porém a
essência individual da criança e adotando os princípios da “escola ativa” de Jean
Piaget (1896-19830), fazendo com que nessas proporções a pedagogia se apresente
como a “pedagogia do trabalho”.
5º) Todavia, é apartir dos ideais de Descartes e Rousseau e das concepções
de Herbart e Dewey que a pedagogia formula-se como Pedagogia Tradicional e
Pedagogia Nova. Descartes é a base da Pedagogia Tradicional, segundo ele a
verdade deve ser exposta às crianças,não de forma empírica, mas puramente
intelectual.Essa pedagogia é centrada no professor,valorizando o resultado da
aprendizagem,e o ensino se dá através da didática herbartiana.Na Pedagogia Nova, a
base é Rousseau, cujo pensamento é de que a infância é a excelência do estado
filosófico, e não um empecilho como para Descartes.Para Rousseau esse é um
período de autêntica individualidade e disposição para a verdade ser cultivada, isso
porque a intimidade não foi corrompida pelas convenções sociais.Essa pedagogia é
centrada no aluno e valoriza o processo de aprendizagem, onde é utilizado a didática
deweyana.
6º) A partir do momento em que a filosofia do sujeito entra em crise, a
pedagogia também entra em crise, perdendo a sua base no humanismo. A educação
torna-se então, treinamento, e a pedagogia se desloca para o terreno das técnicas de
treinamento, surgindo em lugar das pedagogias Tradicional e Nova o “tecnicismo
pedagógico” na qual se assenta a idéia do sujeito como consumidor. Passa-se
entender educação como o que se deve fazer a partir da escolha de procedimentos
que visam a melhor performance para a aquisição de determinadas habilidades.
Assim a pedagogia se volta em nossos tempos, a um amortecimento, à
insensibilidade.
7º) Paulo Ghiraldelli Jr., retratou muito bem a instabilidade sofrida pela
pedagogia em todo o seu processo histórico. Uma obra sistematicamente organizada
e clara, onde esclarece um pouco, através do desenrolar dos fatos, o porquê dessa
situação trágica da educação e da desvalorização do docente. É um processo de
acontecimentos que todo profissional da educação deve ter consciência.

TEXTO 6
Resenha do livro:
O QUE É PEDAGOGIA?
1º) Na Grécia antiga, o pedagogo era o escravo que guiava as crianças à
escola. A educação é um fato social, onde a sociedade passa a sua cultura e
experiências de geração para geração. A pedagogia é vista como literatura de
contestação da educação em vigor e afeita ao pensamento utópico. Contrariamente,
teorias da educação real e vigente deveriam seguir as ciências da educação. Essas
seriam compostas pela sociologia e psicologia.Pedagogia. filosofia e filosofia da
educação, tornam-se, para Dewey(1859-1952), sinônimos.
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2º) No século XVI vemos uma alteração dos sentimentos dos adultos para
com as crianças. Antes tratadas com indiferença ou com paparicação, a partir dessa
época, pelo menos entre os homens de letras, elas serão objetos de discursos que
tentarão convencer os pais e a sociedade a abandonar as velhas atitudes em favor de
um comportamento mais racional. Já na época de Montaigne(1533-1592), a escola
se reorganiza para se ocupar dessa função disciplinar e instrutiva em favor da
criança. A escola se torna um local com divisões internas para o estudo e para o
lazer. Assim, Rousseau (1712-1778), não se preocupa com a paparicação, e sua pena
se dirige no sentido de uma melhor estruturação da noção de infância. Ora, a
infância seria a época em que estamos de posse do melhor de nós, porque não
entramos ainda em contato com a realidade social e cultural corruptora.
3º) A pedagogia que aqui se inaugura trabalhar, muitas vezes, de modo
confessional, irá premiar a relação íntima e a disciplina interior, autônoma e não
heterônoma – privilegiará a criança como indivíduo. No século XX a pedagogia
manifesta-se por meio de uma nova linguagem: a escola está separada da vida, está
apartada da realidade. Para tal, a pedagogia se redefine. Para Piaget (1896-1983),
deve-se investigar como são as relações espontâneas entre ação e pensamento.
Acredita que, além de colocar as crianças em ação com a manipulação de materiais,
deve-se também levá-las a “tomar consciência” da ação, o que implicaria em uma
escola que não as fizesse somente escutar, mas também as colocasse em situação se
fazer e de falar: o que defende, então, são os princípios da “escola ativa”, ligada ao
movimento da Pedagogia Nova.
4º) Toda educação, para Rousseau, na deve ter como pressuposto a idéia de
que a infância é uma época que macula a razão, mas, ao contrário, deve entendê-la
como um período a ser preservado, pois é nele que a autêntica individualidade e a
disposição para a verdade podem ser cultivadas. A idéia de considerar positivamente
a lógica e disposição afetiva infantis estará na base, mais tarde, no século XX, dos
pensamentos inerentes ao campo da Pedagogia Nova.Comenius (1592-1641),
escreve a Didactica Magna, como a idéia de “ensinar tudo a todos”. A idéia de
ensinar tudo a todos, talvez não tenha feito tanta história quanto a de que a didática é
como uma arte, ou seja, algo que oscila entre uma disposição genial do mestre e um
conjunto de regras e técnicas de ensino. Sob essa segunda acepção é que ela se
tornou um campo de atuação no interior da pedagogia. Assim, a pedagogia, tomada
como utopia educacional, ciência ou filosofia da educação, diz respeito, em geral, à
teoria da educação, enquanto a didática diz respeito aos procedimentos que visam
fazer a educação acontecer segundo os princípios extraídos da teoria.
5º) A grosso modo, podemos dizer que à Pedagogia Tradicional e à
Pedagogia Nova correspondem uma didática tradicional e uma didática nova.Em
uma didática deweyana as curiosidades são recolhidas pelo professor. Estudantes e
professores devem recorrer à pesquisa.A didática herbartiana concentra-se no
professor. Ele domina o saber e deve transmiti-lo. O primeiro procedimento é
reconhecido como organizador da “aula tradicional”; o segundo, o envolvido no
monte da Pedagogia Nova, o “aprender a aprender”. O pensamento moderno está
ligado com a noção de sujeito. Assim, a pedagogia, nas versões tradicional ou nova,
depende da subjetividade, ou seja, pensar no homem como autor se suas idéias e de
seus atos. Toda a pedagogia moderna se organiza em torno dessa noção de
subjetividade.
6º) A educação torna-se, então, treinamento, e a pedagogia se desloca para
o terreno das técnicas de treinamento. Esse é um aspecto que, na atualidade, conduz
a pedagogia a se igualar à didática. Esta por sua vez, passa a ser identificada com um
conjunto de procedimentos favoráveis a uma prática educacional que, por mais
intelectualizada que possa parecer, é reduzida ao treinamento. É nesse campo que
saem de cena as didáticas associadas à Pedagogia Tradicional e à Pedagogia Nova,
surgindo em seu lugar o “tecnicismo pedagógico”. O “tecnicismo pedagógico” não
vê mais qualquer sentido em manter o centro do processo educativo nas mãos do
professor e do aluno: ele se desloca, então, para os meios didáticos.
7º) Concluindo, em relação a resenha do livro: O QUE É PEDAGOGIA, a
educação é sempre alvo de reflexões e criações de procedimentos metódicos que
visam, ou pelo menos deveriam visar, uma melhoria significativa na qualidade de se
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educar, instruir e informar o indivíduo, preparando-o para as melhores
oportunidades ou para meras reproduções do existente.

GHIRALDELLI JR, Paulo. O que é pedagogia?. São Paulo: Brasiliense, 2006.

TEXTO 7
O QUE É PEDAGOGIA
1º) Três tradições de estudos educacionais se responsabilizam pela sua
configuração atual: na linha da sociologia de Émile Durkheim, as filosofias e
psicologias de Johann Friedrich Herbart e John Dewey.
2º) Durkheim se empenha em conceituar “pedagogia”, “educação” e
“ciências da educação”. A Educação é definida como o fato social pelo qual uma
sociedade transmite sua cultura e experiências de geração para geração, garantindo
sua continuidade histórica. A Pedagogia, por sua vez, é vista não propriamente como
teoria da educação, ou pelo menos não como teoria da educação vigente, mas como
literatura de contestação da educação em vigor e, portanto, afeita ao pensamento
utópico.
3º) Herbart não separa ciência e pedagogia; ao contrário, é exatamente ele o
formulador, em nossos tempos, da idéia da “pedagogia como ciência da educação”.
Para tal, fundamenta a pedagogia na psicologia.
4º) Dewey pertence a uma corrente filosófica denominada pragmatismo.
Podemos dizer que a contribuição dessa corrente para a discussão filosófica
contemporânea é a contestação da idéia tradicional de verdade – a verdade como
correspondência – em favor da idéia pragmática de verdade – “ a verdade é o útil”.
5º) Jean Piaget concluiu, passando da psicologia à pedagogia, que é além de
colocar as crianças em ação com a manipulação de materiais, deve-se também leválas a “tomar consciência” da ação, o que implicaria uma escola que não as fizesse
somente escutar, mas também as colocasse em situação de fazer e de falar: o que ele
defende, então, são os princípios da “escola ativa”, ligada ao movimento
heterogêneo, americano e europeu da Pedagogia Nova. A Pedagogia Nova centra-se
no estudante e estes devem participar ativamente da formulação dos problemas e da
sua solução.
6º) Na Pedagogia Tradicional centra-se no professor. Ele domina o saber e
deve transmiti-lo e o estudante aprender, não dando oportunidade para o aluno se
expressar.
7º) O “Tecnicismo Pedagógico” não vê mais qualquer sentido em manter o
centro do processo educativo nas mãos do professor e do aluno: ele se desloca,
então, para os meios didáticos. Tudo gira, em primeiro momento, em torno da ênfase
nos manuais descartáveis, nos slides, nas “cartilhas de ensino programado” e, num
segundo momento, na informatização. Por outro, lado, a própria escola se reordena
em termos empresariais, no sentido da otimização de sua administração e da
objetivação de suas metas voltadas para os fins propostos pelo marketing. O
“Tecnicismo Pedagógico” se estabelece e obtém sucesso, admitindo agora como
desempenho pós-treinamento.
8º) De todas as pedagogias que estão neste texto, cada uma delas tem suas
vantagens e desvantagens. Acredito que o bom professor é aquele que sabe filtrar o
que tem de mais proveitoso de cada pedagogia, e aplicar com seus alunos no
processo de ensino-aprendizagem.
Bibliografia
GHIRALDELLI JR, Paulo. O que é pedagogia. São Paulo: Brasiliense, 2006.
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TEXTO 8
O QUE É PEDAGOGIA?
1º) A pedagogia atual é resultado de todas as transformações ocorridas no
decorrer dos séculos. O ensino é o objeto de estudo da pedagogia, e ela durante as
mudanças na sociedade se dividiu em três fases: Pedagogia Tradicional, Pedagogia
Nova e Tecnicismo.
2º) “Pedagogia na Grécia antiga era chamada paidagogia, isso significava:
acompanhamento e a vigilância do jovem”. “O paidagogo era o condutor da criança,
tinha como atividade específica conduzir as crianças na escola”. (pág.09)
3º) Os estudos educacionais de Durkheim, Herbart e Dewey é resultado das
definições: utopia educacional, ciência da educação e filosofia da educação.
4º) Na pedagogia Tradicional a criança era vista como “um homem
pequeno”, ou seja, com responsabilidades e sem concepção de infância. Essa idéia
no século XVI perde espaço, e a pedagogia moderna dá os primeiros passos, a escola
nessa época torna-se algo semelhante com o que é hoje: dividida para estudo e lazer,
com discriminações de séries a partir das diferenças de idade e grau de dificuldade
de aprendizagem.
5º) A partir do século XVIII a idéia de infância ganha base, o ser humano
passa a acreditar que a infância é uma fase muito especial da vida, é daí que surge o
ditado: ”Lugar de criança é na escola”. A pedagogia moderna nasce com o objetivo
de afastar criança da realidade.
6º) No século XX com a Revolução Industrial a escola torna-se de direito o
lugar da infância, ela se divide entre o mundo da criança e o mundo do trabalho. A
pedagogia então se manifesta através de uma nova linguagem: ”a escola está
separada da vida”, está “apartada da realidade”. (pág.17)
7º) A didática pode-se definir como procedimentos que visam fazer a
educação acontecer, segundo os princípios retirados da teoria. Algumas didáticas se
caracterizam através de pedagogias de Herbert e de Dewey. A didática Herbartiana
seguiria cinco passos: preparação, apresentação, associação, generalização, e
aplicação. Já o processo didático de Dewey consistia em: atividade, problema, coleta
de dados, hipótese e experimentação.
8º) A didática Herbartiana centra-se no professor, e a didática deweyana
centra-se no estudante. O primeiro procedimento é reconhecido como organizador
da “aula tradicional”, o segundo o envolvido no mote da pedagogia nova, o
“aprender a aprender”. (pág.29)
9º) O Tecnicismo pedagógico surge em lugar da pedagogia tradicional e da
pedagogia nova. Ele se identifica com um conjunto de procedimentos favoráveis a
uma prática educacional que por mais intelectual que seja se reduz ao treinamento.
O tecnicismo não acredita que o processo educativo está nas mãos do professor e do
aluno, e sim, em maneiras descartáveis, como; slides, cartilhas de ensino
programado, enfim, métodos informatizados.
10º) O Tecnicismo pedagógico atualmente pode-se dizer que ele prevalece
com mais forças dentro dos estabelecimentos de ensino, mas o ensino ainda procura
uma “Pedagogia Nova”. A pedagogia tradicional, a pedagogia moderna contribuiu
muito para a educação, por isso nenhuma prática de ensino podem ser descartadas,
todas as formas de ensino e as maneiras da aplicação poderão acrescentar para a
conquista da tão sonhada “pedagogia ideal”.
GHIRALDELLI JR, Paulo. O que é pedagogia. São Paulo: Brasiliense, 2006.

TEXTO 9
O que é Pedagogia?

1º) A educação é a maneira de transmitir conhecimentos e experiências para a
sociedade, de geração à geração, garantindo assim continuidade histórica. A
pedagogia como responsável pela educação, é segundo estudiosos da educação
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contemporânea, definida como uma utopia educacional, como ciência da educação e
como filosofia educacional.
2º) Através da noção de infância, a pedagogia moderna da os primeiros
passos, cujas as origens encontram-se entre o século XVI a XVIII. No século XVI o
filósofo francês Michel Montaigne, que era contra a paparicação dos pais,
reformulou uma função disciplinar e instrutiva a favor da criança. No século XVIII o
filósofo Jean – Jacques Rousseau privilegia a criança como indivíduo.
3º) Assim como estes, outros pensadores e filósofos contribuiram com suas
culturas e descorbertas, a favor da infância, na qual a criança é o santuario da
verdade e da pureza.
4º) O autor, Paulo Ghiraldelli Junior, define a didática nova, no século XX,
pelo processo de ensino de dois pedagogos Herbait e Dewey. O primeiro centtra-se
no professor e na aprendizagem e o segundo centra-se no estudante e na assimilação
do conteúdo.
5º) Toda pedagogia moderna se organiza ao redor da noção de subjetividade,
da qual cada criança, quando se tornar adulta será consciente de seus atos. No
mundo contemporâneo estão estabelecidas em uma nova situação de que o destino
da criança é ser um adulto infantil, por não se confrontar com as resistências
necessarias a conformação de sua personalidade individual. Neste período a
educação entra em crise.
6º) Saindo de cena as didáticas associadas a pedagogia tradicional e a
pedagogia nova, surgiu o tecnicismo pedagógico que tem a idéia do sujeito como
consumidor, portanto a ele é destinado o markenting. A criança passa a ser criança,
segundo o definido pelas campanhas publicitárias.
7º) Pode se concluir que a pedagogia vem se transformando ao longo dos
séculos, e continua em processo de adaptação mutua entre homem e sociedade. Até
o século XX a pedagogia possuia idéias de que a sociedade é o espelho do homem, e
que a educação é uma correção de imagem, onde se ajusta automaticamente.
Enquanto que nos dias atuais, com o tecnicismo pedagógico a educação não se
baseia em uma reflexão sobre a criança, e sim apenas o que o marketing define
momentaneamente como criança.

Bibliografia: Ghiraldelli Junior, Paulo. O que é pedagogia.
São Paulo: Brasiliense, 2006 – (Coleção primeiros passos)

TEXTO 10
1º) Paidagogia, que na antiga Grécia designava acompanhamento e
paidagogo era quem condizia (escravo) a criança ou jovem. Hoje em dia o termo
pedagogia ganha outras conotações e evolui segundo o pensamento de autores e da
sociedade de cada época.
2º) A Pedagogia moderna dá pequenos passos quando a visão de criança
como homem pequeno perde espaço para idéias que levam em conta a singularidade
da vida mental e a afetiva da criança. Essa pedagogia valoriza a relação intima e a
disciplina interior, privilegiando a criança como individuo. Assim a escola se
organiza para ser o “mundo da criança” sem intervenção da realidade.
3º) Com as muitas mudanças nas relações de trabalho, a pedagogia se vê
obrigada a conciliar o mundo infantil ao trabalho. Nesse contexto, a noção de
infância é alterada, ela se torna algo cientifico.
Jean Piaget (1896/1983) investiga as relações espontâneas entre a ação e o
pensamento, concluindo que, alem de colocar a criança em ação, manipulando algo,
deve-se também leva-la a tomar consciência disso, desse “algo”, e suas
conseqüências. Fazer com que a criança não só escute, mas também fale, debata e
defenda argumentos. Esses são os princípios da “escola ativa”, ligada ao movimento
da Pedagogia Nova.
4º) A crise na pedagogia se da quando as idéias e definições de infância e
“natureza da criança” se vão. A pedagogia perde seu objeto de estudo. Segundo uma
filosofia inspirada em Foucault diz que a infância não desaparece e sim ela nunca
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existiu. Teria sido sempre um feixe de técnicas e procedimentos que revelam apenas
o exercer de poder.
5º) Com isso a pedagogia agora esta a procura de um novo objeto de
estudo. Enquanto identidade, o sujeito agora é visto nesse novo quadro de
referencias como corpo. Corpo sempre pronto e adaptável as mudanças continuas.
A educação torna-se treinamento e a pedagogia se desloca para o terreno das
técnicas de treinamento, igualando-se a didática.
Assim sai de campo a pedagogia Tradicional e a Nova, surgindo em seu lugar o
“tecnicismo pedagógico”.
6º) O tecnicismo pedagogia se limita a formulação de regras para obtenção
de resultados. Ele não vê sentido em manter o processo educativo nas mãos dos
professores e alunos, ele se desloca para os meios didáticos. Centraliza-se nos
manuais descartáveis, nas cartilhas de ensino programando e na maquinaria
informatizada.
7º) O próprio tecnicismo pedagógico obtém sucesso na medida em que
redefine o sucesso e acredita assim ter solucionado a “crise da educação”.
8º) Com tantas teorias apresentadas, fica muito difícil concluir o que é
pedagogia. Entendo-a de forma ainda muito simples e reduzida, uma ciência que
objetiva a reflexão de sobre o processo educativo. Seja esse processo no
“mundinho” da criança ou no “mundão” que nos cerca.
Bibliografia: Ghiraldelli Jr., Paulo. O que é pedagogia. São Paulo:
Brasiliense, 2006.

TEXTO 11
ASSUNTO: “Resenha do Livro”
O que é Pedagogia
1º) Para Durkheim a educação é definida como o fato social pelo qual uma
sociedade transmite o seu patrimônio cultural e suas experiências de uma geração
mais velha para uma mais nova, garantindo sua continuidade histórica, e a
pedagogia, por sua vez, é vista como literatura de contestação da educação em vigor
e, portanto, habituada ao pensamento utópico. E Herbart e Dewey compreendem o
termo pedagogia no interior de outras constelações conceituais. Herbart não separa
ciência e pedagogia e Dewey não separa pedagogia e filosofia. Herdeiros dessas três
tradições os estudiosos contemporâneos da educação utilizam-se do termo
pedagogia como utopia educacional, como ciência da educação e como filosofia da
educação.
2º) A pedagogia moderna é caudatária de dois modos de pensar e
compreender a criança. No século XVI as crianças eram tratadas como objeto de
discursos que tentarão convencer os pais e a sociedade a abandonar as velhas
atitudes em favor de um comportamento mais racional. O filósofo Montaigne era um
dos vários militantes contra a paparicação e, mais tarde, a escola se reorganiza para
se ocupar dessa função disciplinar e instrutiva em favor da criança, contra a
paparicação promovida no lar. No século XVIII, a idéia da criança como ser singular
já está melhor estabelecida. E o filósofo Rousseau se dirige no sentido de uma
melhor estruturação da noção de infância. A pedagogia que aqui se inaugura
trabalhar irá privilegiar a criança como indivíduo. Assim, a pedagogia que nasce
com os tempos modernos, em certo sentido objetiva apartar a criança do lar, do
trabalho, enfim, da chamada realidade.
3º) No entanto, com a Revolução Industrial e os desdobramentos do
capitalismo, as crianças são colocadas crescentemente no mundo do trabalho.
Quando se inicia o século XX, a escola torna-se de direito o lugar da infância, mas
não seu lugar de fato. A separação entre o mundo da criança e o mundo do trabalho
torna-se um problema. A pedagogia que até então dava indicações de querer se
manter na determinação original de levar a criança ao mundo fora do trabalho é
convocada a harmonizar esses mundos, até então vistos como inconciliáveis. Para
tal, a pedagogia se redefine. Nesse contexto, a noção de infância é alterada. A
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criança não deixa de ser considerada um indivíduo, mas agora sua caracterização
como tal – sua identidade como ser infantil – é confeccionada científica e
tecnicamente. Pois, nesse contexto, o próprio trabalho passa a ser considerado
elemento inerente à vida infantil.
4º) No advento dos tempos modernos, o pastor Comenius escreve a
Didática Magna. A idéia de que é possível ensinar tudo a todos, talvez não tenha
feito tanta história quanto à de que a Didática é como uma arte. Assim, a pedagogia,
tomada como utopia educacional, ciência ou filosofia da educação, diz respeito à
teoria da educação, enquanto a didática diz respeito aos procedimentos que visam
fazer a educação acontecer segundo os princípios extraídos da teoria. Então
podemos dizer que à Pedagogia Tradicional e à Pedagogia Nova correspondem uma
didática tradicional e uma didática nova. Boa parte dos manuais no século XX,
apresentam tais didáticas batizando-as como herdeiras, respectivamente, das
pedagogias de Herbart e de Dewey. A didática herbartiana centra-se no professor e a
didática deweyana centra-se no estudante. O primeiro procedimento é reconhecido
como organizador da “aula tradicional”; o segundo, o envolvido no conceito da
Pedagogia Nova, o “aprender a aprender”.
5º) A pedagogia nas versões tradicional ou nova depende do que,
modernamente, definimos como subjetividade. Em contrapartida, o pensamento
contemporâneo caracteriza-se por sua crítica à noção de sujeito. A filosofia moderna
vê na subjetividade uma instância necessária para a solução do problema da verdade.
A filosofia contemporânea volta os olhos para a própria figura do sujeito, para a
própria subjetividade, que passa então a constituir o alvo de preocupação e crítica.
Toda pedagogia moderna se organiza em torno dessa noção de subjetividade. Ela
pressupõe a possibilidade de a criança se tornar um adulto consciente de suas idéias
e senhor de sua vontade, portanto de seus atos. Assim, por um lado, segue a
tendência do nosso século de localizar a subjetividade, enquanto identidade, no
corpo; por outro lado, em conjunto com o ideário hegemônico deste fim de século –
o neoliberalismo –, anuncia a sinonimização do sujeito ao consumidor.
6º) Entretanto a educação torna-se treinamento, e a pedagogia se desloca
para o terreno das técnicas de treinamento. É nesse campo que saem de cena as
didáticas associadas à Pedagogia Tradicional e à Pedagogia Nova, surgindo em seu
lugar o “tecnicismo pedagógico”. O “tecnicismo pedagógico” se assenta também na
idéia do sujeito como consumidor. Se o sujeito é o consumidor, o discurso que o
define e que a ele é destinado é o do marketing. Então a pedagogia deixa de ser
reflexão e teoria da educação e, nas formas determinadas do “tecnicismo
pedagógico”, se circunscreve à atividade de formulação de regras para obtenção de
performances. Diferentemente das Pedagogias Tradicional e Nova, o “tecnicismo
pedagógico” não vê mais qualquer sentido em manter o centro do processo
educativo nas mãos do professor e do aluno: ele se desloca, então, para os meios
didáticos.
7º) O que é pedagogia? A modernidade reconstrói o termo na medida em
que o associa à utopia educacional, à ciência da educação e à filosofia da educação.
Os tempos modernos secundarizam a noção de pedagogia como mera atividade
prática privilegiando a acepção enquanto indicadora de um programa, enquanto um
conhecimento específico, um saber complexo a respeito da educação das crianças,
da formação delas e dos adultos e das relações disso com vida social em geral. Esse
saber como nota o filósofo Walter Benjamin nas primeiras décadas do século XX, se
agrupou em dois pólos: psicologia e ética. Esse pensamento essencializa tanto a
criança quanto o adulto, e a tarefa da pedagogia oficial é a de adaptação mútua entre
homem e sociedade. Pensando a partir dessas observações poder-se-ia dizer que as
pedagogias modernas são construções teóricas que se baseiam na idéia de que a
sociedade é espelho do homem e/ou vice-versa. O “tecnicismo pedagógico” se
desgarra dessa compreensão na medida em que não se vê impelido a adotar uma
“teoria do homem” e/ou uma “teoria da sociedade”, e passa então a entender a
escolha ótima de procedimentos que visam o melhor desempenho para a aquisição
de determinadas habilidades. Assim, se os tempos modernos são os tempos da
pedagogia enquanto reflexão assentada sobre a infância, a época contemporânea –
com o “tecnicismo pedagógico” à frente – descarta a pedagogia nesse sentido e,
concomitantemente, agasalha o “fim da infância”.
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Opinião Pessoal sobre o livro:
8º) Em minha opinião é um bom livro, apesar de ser muito complexo.
Gostei da relação que o autor faz com as Pedagogias Tradicional, Nova e o
“tecnicismo pedagógico”. Porém tive dificuldade para resenhá-lo, principalmente
nas partes que mencionam subjetividade e sujeito.
Bibliografia
GHIRALDELLI JR, Paulo. O que é Pedagogia. São Paulo: Brasiliense, 2006.

TEXTO 12
Assunto: O que é Pedagogia, de Paulo Ghiraldelli Jr.
1º) O autor nos apresenta três tradições de estudos educacionais que foram
responsáveis pela configuração atual da pedagogia, a francesa de Émili Durkeheim
que no fim do século XIX e início do século XX, define a educação como fato
social, transmissor de cultura, a alemã de Johann Friedrich Herbart formulador da
pedagogia como ciência e a americana de John Dewey que não separa pedagogia da
filosofia, ele pertence ao pragmatismo, isto é, contestação da idéia de verdade, “a
verdade é o útil”.
2º) A Pedagogia Moderna define-se em infância, privilegia a criança como
indivíduo, um ser diferente do adulto, merecedora de um tratamento racional e a
escola passa a se reorganizar e ocupar a função disciplinar e instrutiva em favor da
criança, definindo que lugar de criança é na escola, assim a pedagogia moderna
nasce com o objetivo de separar a criança do lar, do trabalho.
3º) Com a Revolução Industrial e o Capitalismo Oitocentista, as crianças são
recolocadas no mundo do trabalho, tornando-se um problema para a pedagogia,
tendo portanto que se redefinir para organizar escola e trabalho, mas Durkheim vê
com bons olhos essa transformação para a sociedade, pois, a diversificação das
especialidades profissionais contribuirão com a manutenção da vida social, sem
conotação econômica. Dewey e Gramsci resumem que no mundo contemporâneo o
trabalho se introduz na própria alma da vida escolar e da pedagogia, “combinação de
trabalho produtivo pago com a educação intelectual”. A partir desse contexto a
infância perde o sentido amoroso e se transforma em conceito científico, sua
identidade é confeccionada científica e tecnicamente.
4º) Os modernos colocam entre a realidade e o conhecimento uma instância:
o sujeito, a subjetividade, para Descartes a subjetividade está articulada à noção de
sujeito do conhecimento, Rosseau relaciona com a noção de pessoa, ou seja, de
consciência moral e ambos estabelecem a relação entre infância, filosofia e
pedagogia. Porém, Descartes entende que o fato de termos sido criança, não tivemos
o uso de nossa razão por inteiro e quando adulto nossos juízos já não são tão puros e
sólidos, trata-se então de substituir o homem à criança, suspende os saberes vindos
da sensação, da imaginação e da memória, validando apenas o intelecto, assim a
filosofia de Descartes mais tarde é denominada pedagogias intelectuais e ficarão
conhecidas no século XX como pertencentes ao campo da Pedagogia Tradicional. E
a teoria de Rosseau preserva o período da infância, pois é nele que a autêntica
individualidade e a disposição para a verdade podem ser cultivadas, no século XX
serão considerados pertencentes ao campo da Pedagogia Nova.
5º) O pensamento contemporâneo começa a criticar à noção de sujeito e a
Pedagogia perde suas referências e entra em crise. Marx então põe em relevo a
noção de ideologia: relação da vida do individuo com a trama social, ou seja, a falsa
consciência e Adorno sintetiza que o sujeito em si já não existe, embora continue
existindo para si. Diante disso a Pedagogia Moderna fica espantada com as idéias de
“natureza da criança”, de individuo autônomo, a subjetividade moderna esteja
colocada ou não na noção de trabalho que é o alvo almejado para toda a educação
humanista caem por terra e começa à “crise da educação”, que antes de tudo uma
crise da pedagogia. Com o anúncio da “morte do sujeito” a pedagogia busca novo
ponto de apoio, assim por outro lado, segue a tendência de localizar a subjetividade,
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enquanto identidade do corpo e o neoliberalismo, associa a denominação de sujeito
ao consumidor, indivíduos são cada vez mais o que seus corpos são. A educação
torna-se, então, treinamento e a pedagogia técnicas de treinamento se igualando à
didática, no “tecnicismo pedagógico” tem a idéia de sujeito como consumidor e a
parte destinada a ele é o marketing, e a infância deixa de ser algo precioso e se
define apenas pela campanha publicitária da semana.
6º) O “tecnicismo pedagógico” reordena a escola com termos empresariais no
sentido de otimização de sua administração e da objetivação de suas metas voltadas
para fins proposto pelo marketing, uma performance de pós-treinamento,
solucionando a “crise da educação”.
7º) Walter Benjamim, se dedicou a natureza do educando e a finalidade de
educação como homem integro, o cidadão e a pedagogia oficial de adaptação mútua
entre homem e sociedade. As pedagogias, ligadas ao humanismo clássico e a outras
sociedades do mundo moderno, acreditam na educação como uma forma de correção
da imagem, isto é, corrige-se o original e a cópia se ajustará automaticamente e o
“tecnicismo pedagógico”, próprio do mundo contemporâneo, não adota e a “teoria
do homem” ou “teoria da sociedade” entende a educação como aquisição de certas
habilidades. Benjamim afirma que a marca do mundo contemporâneo será a
insensibilidade.
8º) Com o apanhado feito pelo autor sobre pedagogia e educação no decorrer
dos séculos, vejo que nos encaixamos no “tecnicismo pedagógico”, pois estamos
sempre em treinamento para supri as exigências da sociedade capitalista.
GHIRALDELLI JR, Paulo. O que é pedagogia. São Paulo: Brasiliense, 2006.

TEXTO 13
O Que é Pedagogia?
1º) A Pedagogia de hoje tem outras conotações, mas ainda segue de uma
linha de três tradições de estudo educacionais, da sociologia com Èmile
Durkheim,as tradições alemãs e americanas de filosofia e psicologia de Johann
Friedrich Hebart e John Dewey.
2º) Neste contexto Durkheim incumbe de substituir a filosofia na tarefa de
propor fins para a educação,Hebart não separa ciência e pedagogia e Dewey por
outro lado, não separa pedagogia e filosofia.Podemos Dizer que a Pedagogia
Tradicional e a Pedagogia Nova correspondem a uma Didática Tradicional e uma
didática nova; apresentando tais didáticas batizando-as como herdeiras
respectivamente das Pedagogias de Herbart e de Dewey.
3º) O processo de ensino derivado de didática Herbatiana seguiria cinco
passos: preparação, apresentação, associação, generalização e aplicação. O processo
de aprendizagem derivado de uma didática Deweyana cumpriria, por analogia ao
descrito por cinco visões: atividade, problema, coleta de dados, hipótese e
experimentação. Vale lembrar, que a didática herbatiana centra-se no professor; ele
domina o saber e deve transmiti-lo. Enquanto a didática deweyana centra-se no
estudante; estes devem participar ativamente da formulação dos problemas e
soluções.
O primeiro procedimento é reconhecido como organizador da aula
tradicional; e o segundo, o envolvido no mote da pedagogia nova,que vem dos
princípios da escola ativa onde O aluno somente escuta, mas sim deve falar ,também
ligada á teorias do epistemólogo e psicólogo Jean Piaget.A Pedagogia, nas versões
tradicionais e novas, depende do que, modernamente, definimos como subjetividade.
Então a pedagogia, nesse quadro, perde sua referencias e entra em crise; a crise da
educação que de certo modo relaciona-se com a crise da pedagogia diante dos
impasses da filosofia a respeito da questão sujeito. A noção moderna de
subjetividade começa a ser problematizada, a partir de Karl Marx que põe em relevo
a noção de ideologia, oriunda da relação da vida individual com a trama social. No
caso, o mundo contemporâneo assiste então a crise da educação que é antes de tudo
uma crise da pedagogia.
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4º) O Tecnicismo pedagógico se assenta na idéia do sujeito como
consumidor; pois tudo lhe é apresentado como objeto de consumo, real ou virtual.
Nessa visão o tecnicismo Pedagógico não vê mais qualquer sentido em manter o
centro do processo educativo nas mãos do professor e do aluno; ele se desloca para
os meios didáticos. Que em primeiro momento, em torno dá ênfase nos manuais
descartáveis, nos slides, nas cartilhas de ensino programado. E num segundo
momento, na maquinaria informatizada. Sendo assim, a otimização de sua
administração e da objetivação de suas metas ficam voltadas para os fins propostos
pelo marketing.
5º) O tecnicismo pedagógico pressupõe a idéia de um sujeito substrato, algo
comum aos homens, capaz de fornecer um parâmetro seguro para o discurso
pedagógico e para a pratica educativa.
6º) O tecnicismo pedagógico se desgarra dessa compreensão na medida em
que, reinstaurando uma nova configuração para a subjetividade não se vê impelido a
adotar uma teoria do homem e/ou uma teoria da sociedade. Assim se os tempos
modernos são os tempos da pedagogia enquanto reflexão assentada sobre a infância,
a época contemporânea com o tecnicismo pedagógico à frente, descarta a pedagogia
nesse sentido e, agasalha o fim da infância.
7º) Através deste livro pude perceber que ele faz uma introdução do que era a
pedagogia antigamente, passando por seus significados e conceitos, fazendo um
passeio ao longo da história desde o seu surgimento, até de como ela está e se
aprimorou nos dias de hoje.Mostra que passou por várias bases através de outras
ciências, como a psicologia e filosofia , passando também sobre a influência de
tradições e crises. A leitura é interressante em vários aspectos para nos alunos da
pedagogia, pois ajuda a compreender um pouco mais sobre a história do curso que
escolhemos, por isto recomendo a leitura, achando também foi de grande valia por
ter sido a nós recomendado.
Ghiraldelli jr.Paulo.O que é pedagogia ed. São Paulo: brasiliense,2006.

TEXTO 14
O que é Pedagogia.
1º) No Livro “O que é Pedagogia”, o autor trás como base pensamentos e
teorias de muitos filósofos sobre pedagogia e seus afins, entre eles estão Johann
Friefrich Herbart, John Devery, Michel de Montaigne, Jean Jacque Rousseu, Platão
e Emmanuel Kant.
2º) Há muito tempo começou a ser dado um tratamento diferente à criança,
onde seria diferente do adulto, feito por uma disciplina racional que a faria tornar-se
um adulto responsável. Para isso começou a ser desenvolvida a escola, um lugar
onde haveria estudo e lazer, também acompanhado por regras, subdividido por
idades e grau de dificuldade de conteúdo.
3º) A didática caminha lado a lado com a pedagogia, onde pedagogia trata da
teoria da educação e didática faz os processos que tendem a fazer a educação.
Existem dois tipos de didática: a tradicional de Herbart que é centrada no professor,
e a nova de Dewey que é centrada no estudante. Os processos da didática de Herbart
definem-se em: preparação, apresentação, associação, generalização, aplicação.
Dewey definem-se em: atividade, problema, coleta de dados, hipóteses e
experimentação.
4º) A pedagogia moderna se organiza em torno da noção da subjetividade, ela
pressupõe que a criança deve se tornar um adulto “dono” de suas próprias idéias,
com determinação e moral. Sabendo que nas famílias de antigamente tínhamos um
pai com poder econômico e que o filho teria respeito, ele teria conflitos contra
autoridade do pai, mostrando sua personalidade, hoje a família tem menos
participação na formação do filho, eles não vêem os pais dignos de enfrentamento e
a família perde o poder de formação da individualidade da criança. Tendo que parte
da infância é anulada nos dias atuais, teremos adultos que não terão passado por
todas as fases por isso não terão uma personalidade individual, essa situação é “a
crise da educação”.
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5º) A identidade individual depende praticamente do nosso corpo, somos
todos diferentes, muitas vezes diferenças perceptíveis como altos e baixos, gordos e
magros, ou diferenças que não podemos ver como doenças ou orientação sexual,
nosso corpo é o elemento fundamental da subjetividade enquanto identidade, o
corpo está apto a mudanças continuas, portanto, a educação torna-se adaptável.
6º) Richard Rorty e Max Hokheimer tiveram posições antiessencialias do
pensamento contemporâneo, eles acreditam que a luta pela perfeição individual está
em harmonia com o sentido da comunidade, essa tese não está ligada à democracia,
ela defende a sociedade como um espelho que reflete o que existe na natureza
humana, Hokheimer adota a idéia de que não podemos dizer o que é Bem, mais
podemos distinguir do Mal.
7º) A definição de pedagogia está constantemente em mudanças, a tarefa dela
é ajudar na adaptação entre dois momentos: a criança e o adulto ou em melhor
definição: homem e sociedade. A infância de uma criança, quando estudada pelos
primeiros humanistas era para ser uma época preciosa onde seria o desenvolvimento
de um ser racional, com idéias e criticas. Atualmente a criança é tratada como um
consumista onde são criados brinquedos para cada idade que não ajuda a devolver a
consciência necessária, Walter Benjamin quando começava o nazismo lia pelo radio
histórias para as crianças afim de preservar a infância, o sonho, a imaginação que
hoje está condenada pelo mundo contemporâneo na medida em que este privilegia a
eficiência da rapidez.
Referência:
GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo O que é Pedagogia São Paulo: Brasiliense, 2006
(Coleção Novos Passos; 193).

TEXTO 15
GUIRALDELLI JR, Paulo. O que é pedagogia? São Paulo: Brasiliense, 2006.
1º) Na Grécia antiga, os pedagogos eram os escravos que tinham a função de
conduzir as crianças à escola. Atualmente, a pedagogia possui outras denominações,
de acordo, com o autor, há três vertentes tradicionais que configuram os estudos
educacionais na atualidade: a francesa com Émile Durkhein, que conceitua
educação como transmissão da cultura e de experiências e pedagogia como
“contestação da educação vigente”’; a alemã com Johann Friedrich Herbart que
acredita na “pedagogia como ciência da educação”; e a americana com John Dewey
não separa filosofia e pedagogia, segundo ele “a verdade é útil”, ou seja, a teoria só
terá veracidade se constituir resultados na prática. A partir do século XVI a infância
começa a ser vista de forma diferente da “teoria do homúnculo”, pois segundo o
filósofo Michel de Montaigne a criança era “...um ser diferente do adulto e, por isso
merecedora de um tratamento pautado por uma disciplina racional, única atitude
capaz de faze-la ultrapassar a infância e se tornar um adulto responsável.” (pág.
13), e desse modo, as escolas começam a exercer essa função instrutiva e disciplinar
“em favor da criança”, e dessa maneira a pedagogia moderna começa a se expandir.
Já no século XVIII o filósofo Jean-Jacques Rousseau se preocupa com o
direcionamento da pedagogia na construção da criatividade na preservação da
natureza da criança apartando-a da realidade, contribuindo, assim, na formação
desse indivíduo.
2º) Com a Revolução Industrial, a escola moderna tem que se redefinir, em
virtude de conciliar escola e trabalho, e assim, grande parte do pensamento
pedagógico laico, do início do século XX, trazia alguma reflexão sobre a união
entre “ensino e trabalho”. E para explicar melhor essa relação, Guiraldelli, traz
algumas ponderações: Primeiramente, aparece Durkhein que a “vê com bons
olhos”, desde que a diversificação das habilidades colabore com os diversos
aspectos da “divisão do trabalho social”, em seguida, temos Dewey que junto com
Antonio Gramsci satisfazem-se com essa situação, pois entendem que a entrada do
trabalho na vida escolar e na pedagogia irá reforçar a educação. E é nesse contexto
que a idéia de infância é alterada e o trabalho passa a ser pensado como inerente à
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vida infantil. Posteriormente, o autor nos cita Jean Piaget, que escreve sobre as
relações entre ação e pensamento, e em virtude dessas considerações as escolas não
deveriam fazer as crianças somente escutar, mas falar e fazer, e terem consciência
dessas atitudes, dessa forma a pedagogia seria propriamente a pedagogia do
trabalho.
3º) No decorrer da história a subjetividade do sujeito foi tratada por algumas
filosofias: os antigos não a conheciam, pois acreditavam no existente como
“presença””, algo a ser descoberto; já os modernos entendiam a verdade como
representação, algo que está subordinado à uma instância: a subjetividade. No
século XVII, o filosofo René Descartes vê a subjetividade unida à noção de sujeito
do conhecimento, ou seja, devemos descartar qualquer juízo vindo do preconceito
originado na infância, conhecemos essa teoria como pedagogia tradicional. Vindo
de encontro a Descartes, temos Jean Jacques Rousseau, quando ele relaciona
subjetividade com noção de pessoa, ou seja, o sujeito é, além de conhecimento uma
“consciência moral”. A infância, segundo Rousseau, deve ser preservada, pois é ela
que legitima a individualidade e a disposição para a verdade na criança . Esse
pensamento vem originar a pedagogia nova.
4º) Segundo Guiraldelli, no livro de Jean Amos Comenius “Didática
Magna”, a didática é colocada como ”arte”, ou seja, ”... algo que oscila entre
disposição genial do mestre e um conjunto de regras e técnicas de ensino” (pág 27).
Assim, pode-se dizer que, a didática são os procedimentos usados na prática,
retirados da teoria. De acordo, com que Paulo nos apresenta na sua obra, a reflexão
moderna, está ligada a noção de sujeito, ou seja, para o filosofia moderna, o
individuo tem consciência de suas atitudes e pensamentos e dessa forma, a
pedagogia gira em torno dessa idéia de subjetividade. No entanto quando, ”os olhos
“ se voltam para o próprio sujeito , a partir do século XIX , a pedagogia entra em
crise por falta de referências, levando a uma “crise da educação”. E é devido essa
perda de identidade, que a pedagogia começa a procurar outro ponto de apoio, e a
partir do final do século XIX a subjetividade passa ser vista através do corpo, ”cada
um é o que é o seu corpo”. E nesse contexto, tanto a educação quanto a pedagogia
reduzem-se a técnicas de treinamento , dando origem ao “tecnicismo pedagógico”.
O indivíduo começa a ser visto como consumidor, a idéia de criança se redefine
através da campanha publicitária e até a escola se reordenar em termos
empresariais, com objetivos e metas voltadas ao marketing .
5º) E nessa realidade tecnicista, o autor, nos apresenta quatro pensadores
que trazem reflexões pedagógicas, sobre esse assunto, são eles .Richard Rorty
possui uma filosofia política, que tem por objetivo a convivência entre as pessoas .
Ele busca através da leitura de romances , diminuir a distância das diferenças e a
extinção da crueldade; Em seguida temos Adorno e Max Horkeimer que buscam
através da leitura da filosofia , mostrar a crueldade, para que possamos sair desse
amortecimento em que vivemos. Depois vemos Walter Benjamin que através de sua
“ pedagogia radiofônica” buscando cultivar o sonho a ficção e criar uma cultura
adversa ao amortecimento e a “insensibilidade“. Enfim, segundo Paulo Guiraldelli
esses filósofos estão preocupados com a insensibilidade e a extirpação da
imaginação, pois para eles é através da imaginação que podemos ver o mundo
como ele é realmente e assim nos colocarmos frente a crueldade que teve início na
modernidade e se consolidou no mundo contemporâneo.
6º) A forma com que o autor aborda todos as filosofias da pedagogia no
decorrer da história, torna acessível esse conhecimento tanto para os que estão
iniciando o curso de pedagogia, como para os que possuem interesse no assunto. E
além disso, conscientiza os leitores da realidade em que estamos inseridos – os seus
problemas e soluções.

TEXTO 16
O que é pedagogia?
1º) Para muitos a pedagogia é apenas uma ciência que trata do ensino
elementar e da educação de crianças.
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2º) A pedagogia em si, serve de literatura da educação e não como teoria da
mesma, logo podemos associar ou definirmos como uma é dependente da outra,
assim uma crise na educação segue de uma crise pedagógica.
3º) A complexidade de teorias e métodos como os de Herbart, Dewey,
Moitaigne, Rosseau e Piaget tornam a pedagogia um ciência delicada e que deve ser
aplicada conforme o meio social analisando a cultura e dificuldades, ou seja, o
corpo da sociedade, “cada um é o que é o seu corpo”.
4º) Sendo assim a educação torna-se um treinamento, e a pedagogia o terreno
de aplicação para as devidas técnicas.

GHIRALDELLI JR, Paulo. O que é pedagogia? São Paulo: Brasiliense, 2006.

TEXTO 17
O que é Pedagogia?
1º) Neste texto iremos ver a importante ligação da filosofia com a pedagogia.
Conheceremos ainda á pedagogia Nova, Tradicional e Tecnicista. Além de
compreendermos os processos pelo qual a pedagogia passou até chegar na
configuração atual.
2º) No texto a pedagogia é definida de três maneiras: como utopia
educacional, como ciência da educação e como filosofia da educação. Seguindo a
linha da sociologia de Durkheim a pedagogia é vista não propriamente como teoria
da educação, mas como literatura de contestação da educação vigente, um
pensamento utópico. Enquanto isso Johann Herbart não separa ciência e pedagogia,
é ele o formulador, em nossos tempos, da idéia da “pedagogia como ciência da
educação”. Já John Dewey, por outro lado, não separa pedagogia e filosofia,
segundo ele qual o melhor lugar para averiguar a veracidade de uma teoria filosófica
se não na situação de ensino?
3º) Com a Revolução Industrial a infância começa a ser, recolocada no
mundo do trabalho, o que segundo Durkheim é bom, pois potencializa a
diversificação profissional e colaboram com a harmonia e a conservação da vida
social, enquanto para Dewey, o trabalho se introduz na própria alma da vida escolar.
Anos depois, o epistemólogo e psicólogo Jean Piaget , conclui que, além de colocar
as crianças em ação com a manipulação de matérias, deve-se também levá-las a
tomar consciência da ação, o que implicaria uma escola que não as fizesse somente
escutar, mas também as colocasse em situação de fazer e falar, pedagogia Nova.
4º) A pedagogia Tradicional tem por base a filosofia de René Descartes, que
acreditava no intelecto puro, na obtenção de idéias claras e distintas e, portanto,
verdadeiras. Nesse tipo de pedagogia o professor é o detentor do saber, a didática
utilizada nessa aula é conhecida como herbartiana, que é focada diretamente no
professor.
5º) A educação entra num período de crise, a comentada crise da pedagogia,
que se da diante dos impasses da filosofia a respeito da ‘’questão do sujeito”. Pois a
pedagogia nas versões Tradicional ou Nova, depende do que definimos como
subjetividade.
6º) É nesse quadro de crise que surge o “tecnicismo pedagógico, onde
enquanto identidade, o sujeito é visto como corpo. A identidade individual e grupal
passa a depender quase que exclusivamente do corpo. Diferentemente das
pedagogias Tradicional e Nova, o “tecnicismo pedagógico” não vê mais qualquer
sentido em manter o centro do processo educativo nas mãos do professor e do aluno,
ele se desloca, então, para os meios didáticos.
7º) Contudo o que foi mencionado, podemos concluir que, a pedagogia como
a conhecemos hoje, percorreu um grande caminho. Aprendemos também a diferença
entre os tipos de pedagogia e a didática utilizada. E compreender o importante papel
do professor na formação de indivíduos pensantes.
Referências:
GHIRALDELLI Jr, Paulo. O que é pedagogia?
São Paulo, Brasiliense:2006
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TEXTO 18
O que é Pedagogia.
1º) Paidagogia designava acompanhamento e a vigilância do jovem.
2º) Com o passar dos tempos, tentaram conceituar ‘’pedagogia’’ como
educação, ciência da educação.
3º) A educação é definida como fato social, sendo um dever da sociedade
passar suas experiências adiante.
4º) No entanto, surge Durkheim que, considera que a pedagogia é filosofia e
psicologia.
5º) Herbart não separa a pedagogia da ciência e Dewey não separa a mesma
da filosofia.
6º) A partir dessas teorias, tudo se tornou sinônimos uma das outras ou que
uma inclui a outra.
7º) Logo veio a definição ou noção de infância.
8º) Criança era vista como homem pequeno e não como algo frágil que
precisava de atenção maior.
9°) Assim que se definiu o que era infância, a preocupação gira em torno da
educação.
10º) A educação tornou- se um direito da criança, a escola virou seu segundo
lar.
11º) Com a Revolução Industrial, a educação é comparada, relacionada com
o trabalho.
12º) Essa relação se dá com o mundo capitalista, pois tudo está dividido em
setores como é na própria escola (divisão de classes/turmas).
13º) Sendo a pedagogia algo ligada a filosofia, os ‘’modernos’’ se perguntam
‘’como é possível o conhecimento do real?’’. A verdade depende de uma instância: a
subjetividade.
14º) A didática se entende como o modo de ensinar, instruir.
15º) Comenius (1592 – 1641), conceitua didática como uma arte de ensinar
tudo a todos.
16º) E o que é pedagogia?
17º) Tantas teorias, tantos pensamentos e preocupações com esse assunto que
merece realmente todo esse enfoque e por mais que se estude e se tem idéia do que
é, sempre alguém ainda irá se perguntar.
18º) No entanto, o que eu pude concluir com o texto é que a Pedagogia, está
engajada a uma concepção de sociedade, política.
BIBLIOGRAFIA:
GHIRADELLI JUNIOR, Paulo.O que é pedagogia.
Paulo:Brasiliense,2006.—(Coleção primeiros passos; 193)
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TEXTO 19
Resenha: O que é pedagogia (Ghiraldelli Júnior)
1º) A pedagogia como construção teórica se baseia na idéia de que
a sociedade é o espelho do homem e vice-versa. Tendo assim,
a educação como uma forma de correção da imagem.
2º) Durkhein define a educação como transmissão de cultura e experiências
de uma geração para a outra; e pedagogia como uma constatação da educação
vigente. Estudiosos contemporâneos vêem a pedagogia como uma utopia
educacional, onde a criança é reconhecida como um ser diferente do adulto.
Enquanto Descartes afirma que a infância é um empecilho para a filosofia, Rosseu
diz que ela é um estudo filosófico e que a educação deve entender a infância como
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um período a ser preservado, pois é nele que a individualidade e a disposição para a
verdade podem ser cultivados.
3º) A pedagogia tomada como uma utopia educacional, ciência ou filosofia
da educação diz respeito à teoria da educação enquanto didática; procedimentos que
visão fazer a educação acontecer a partir dos princípios extraídos da teoria.
Comenius define a didática como um tratado da arte universal de ensinar tudo a
todos. A didática herbatiana centra-se no professor. Ele domina o saber e deve
transmiti-lo (aula tradicional), firmando a pedagogia como ciência. Já na didática
deweyana, centra-se no aluno. Este deve participar ativamente da formulação dos
problemas e suas soluções (aprender a aprender), firmando assim a pedagogia como
filosofia da educação.
4º) A noção moderna de subjetividade começa a ser problematizada por Marx
e Nietzsche, que colocam o homem como autor de suas idéias e de seus atos. É
considerada ora como mera ideologia – quando Adorno diz que a subjetividade
referida a esse conceito de homem existe em si, mas não para si – ora como ficção
ou erro – quando Focalt desconsidera qualquer instância unitária na qual a
subjetividade possa durar para sempre.
5º) A tendência do nosso século de localizar a subjetividade enquanto
identidade no corpo apresenta o sinônimo de sujeito como consumidor. Sendo
assim, o tecnicismo pedagógico não vê sentido em manter o centro do processo
educativo nas mãos de professores e alunos, mas sim, nos meios didáticos.
6º) Para Rorty, a pedagogia ainda pode ser tomada como uma utopia
educacional, enquanto para Horkheimer, a pedagogia uma vez entrelaçada com a
utopia, se torna coadjuvante da crueldade, tornando-nos imunes à dor. Benjamim,
Horkheimer e Adorno se empenharam na denúncia da insensibilidade e procuraram
forjar elementos de luta contra ela; procurando assim, dar um alerta contra o
sensacionalismo.
7º) A pedagogia é interpretada de formas diferentes, mas possui uma
característica comum em toda a sua diversidade, que é a busca pela melhoria da
sociedade em que vivemos; onde a partir de nossos conhecimentos prévios
procuramos mudar aquilo que não nos satisfaz.
Bibliografia:
GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. O que é pedagogia. São Paulo: Brasiliense, 2006

TEXTO 20
Resenha do livro “O que é Pedagogia?”
1º) Nos tempos modernos a pedagogia ganha novas conotações seguindo
correntes pedagógicas de Durkheim, Herbart e Dewey.
2º) Durkheim propõe fins para a educação e fornece meios para a didática;
já Herbart, formula a idéia da pedagogia como ciência da educação e Dewey
contesta a idéia tradicional de verdade em favor da idéia da “verdade útil”.
3º) A pedagogia como conhecemos hoje, é fundamentada na noção
moderna de infância, e a escola é então organizada para ser o “mundo da criança”.
Quando o psicólogo suíço Piaget (1896-1983) investiga como são as relações
espontâneas entre ação e pensamento, conclui que além de colocarmos as crianças
em atividade para o aprendizado, devemos fazer com que ela tenha consciência desta
ação. Piaget defende o princípio da “escola ativa” ligada ao movimento da
Pedagogia Nova, que tem como base o “aprender a aprender”.
4º) A pedagogia não demorou a buscar um novo ponto de apoio depois da
crise da educação vivida no mundo contemporâneo. A subjetividade surgida com os
tempos modernos, onde o corpo se mostra adaptável a uma pedagogia que se
desloca para o terreno dos técnicos de treinamento, faz surgir o tecnicismo
pedagógico. E agora, a criança é o que fica definido na propaganda do momento, é
uma consumidora motivada pelas campanhas publicitárias.
5º) O norte americano Richard Rorty, que tem uma posição
antiessencialista do pensamento contemporâneo, afirma que existe a possibilidade de
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encontrar um processo que faça brotar no homem uma sensibilidade aumentada, que
tornaria mais difícil a marginalização das pessoas, o que apontaria um caminho para
chegarmos a uma sociedade democrática e feliz; este processo poderia se chamar
educação.
6º) Partindo das observações do filósofo alemão Walter Benjamin (18921941) as pedagogias são baseadas na idéia de que a sociedade é o espelho do homem
e vice-versa, e sendo assim, passíveis de uma “correção de imagem”. Sua atitude
iluminista com as crianças e jovens objetivou criar uma cultura contrária à
insensibilidade, numa luta contra o amortecimento das sensações da sociedade
administrada.
Comentário:
7º) O livro “O que é Pedagogia”, é uma ótima indicação de leitura,
principalmente para quem está dando os primeiros passos no sentido de entender o
“educar” e compreender a importância do “saber ensinar”.
Referência Bibliográfica
GhiraldelliJr, Paulo. O que é Pedagogia, São Paulo: Brasiliense, 1966.

ANEXO C – TEXTOS DO GRUPO 2
TEXTO 1
BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo
Horizonte: Autêntica, 2002.
Resenhado por: Paula Guedesa40 (Graduanda em
Biblioteconomia – UFSC)
1º) A autoria do livro “História & Livro e Literatura” é de André Belo, e foi
um convite feito pelos coordenadores desta coleção, Eduardo França Paiva e Carla
Maria Junho Anastapsia.
2º) Este livro História & Livro e Literatura foi apoiado financeiramente pelo
Programa Operacional “Ciência, Tecnologia, Inovação” do terceiro Quadro
Comunitário de Apoio, administrado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia do
Ministério da Ciência e Tecnologia ( Portugal ).
3º) A obra é destinada a todos que têm interesse em conhecer e compreender,
de uma maneira mais profunda, a história da escrita, da leitura, o debate atual e
incessante sobre o futuro do livro, se ele resistirá à Internet e aos apelos da leitura
fácil e distanciada.
4º) Neste livro encontramos idéias do autor, as marcas do lugar social de onde
escreveu, os indícios da produção e da venda da obra, do trabalho de ilustração e de
grafismo, a materialidade e a espiritualidade do livro.
5º) O livro se desenvolve em três capítulos e descrevo um pouco de alguns
subtítulos deste. No primeiro capítulo, o autor fala da era do livro digital ao livro
impresso – as mudanças que o computador e recentemente a Internet, trouxeram e
estão trazendo aos mais diferentes domínios de atividade relacionados com o livro; a
produção de um livro antes da era de Gutenberg (escritos e copiados à mão e menos
portáteis do que os livros atuais) e como são produzidos hoje; toda a dificuldade e
demora para produzir um único livro e atualmente a rapidez com que se faz isto; o
aparecimento do livro digital e a perda das sensações de tê-lo em mãos, mas com as
vantagens de ter novas liberdades de leitura, como por exemplo, passar de um
capítulo do texto para outro por meio de um simples clique de mouse e de um texto
para outro texto sem sair da mesma tela; a questão do poder da imprensa, o impacto
da invenção e a difusão da tipografia na sociedade européia dos séculos XV à XVII.
40

Todos estes nomes são fictícios.
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Já o segundo capítulo, refere-se á história do livro e da leitura, o amplo debate sobre
o futuro do livro; a história da comunicação escrita, desde a criação, disseminação,
os usos do manuscrito e do impresso em qualquer suporte, como os livros, jornais,
periódicos, manuscritos e outros objetos impressos de vida efêmera. O livro
impresso triunfou progressivamente, transformando-se em uma forma consagrada de
transmitir textos. O livro e a sociedade - a exploração das relações entre os livros,
enquanto veículos de textos, narrativas, memórias, idéias, e a sociedade da qual eles
faziam parte. A forma impressa passava a ser como uma nova forma de conservação
e multiplicação do escrito, e a sua difusão estava relacionada com a criação de novos
hábitos intelectuais entre as comunidades letradas do Ocidente. Do livro à leitura, o
leitor tem o poder de interpretar, “moldar” o texto que lê; as idéias transmitidas por
um texto, jamais se perderam, depois de lidas e memorizadas por uma pessoa, elas
podem ser transmitidas à outros pela forma oral; o leitor, reescreve o texto que lê. O
terceiro capítulo aborda o que está além do livro impresso – ele é integrado num
circuito que abrange as diversas fases da sua produção, da escrita do texto à venda
da obra e as diferentes pessoas que se envolvem, do autor ao leitor; a globalização
da informação e a questão da indústria cultura l – ampliar as fontes de informação e
conhecimento e o investimento da indústria cultural; o livro e a leitura antes da
imprensa – por muito tempo, a história do livro foi sinônimo de história das origens
da tipografia, o aparecimento do códice data dos primeiros séculos da era Cristã e a
continuidade entre as maneiras de ler na Idade Média e no Renascimento é um dos
aspectos que foram sublinhados pelas investigações recentes. As contradições da
tendência de olhar apenas o livro impresso, a leitura pública em voz alta feita em
locais como universidades, etc., a perspectiva por um longo tempo sobre os suportes
de um texto, desde o códice até hoje, com a leitura no formato digital.
6º) André Belo analisa vários momentos pelo qual estamos passando com toda
a revolução na área escrita e na leitura, sobre a perda deste objeto (o livro), ou
conseqüentemente a leitura. Belo enfatiza que o leitor, de certa forma, reescreve o
texto que lê, porque um único livro lido por várias pessoas, terá várias
interpretações, seu conteúdo será adquirido e transmitido através da leitura.
7º) Este livro exige atenção e releitura para entendê-lo melhor. Ele contém
citações de diversos autores da área, como o conhecido Roger Chartier. Penso que
um dos pequenos problemas do livro de Belo é que ele se prende muito em citações.
Mas é uma obra que traz uma experiência enriquecedora, tocando em pontos
estratégicos da história da escrita e da leitura, detalhando passo a passo toda a
cultura que envolve esse tema.
8º) É uma obra de grande utilidade para estudantes, historiadores, professores
e leitores curiosos em geral.
Referência Bibliográfica
CHARTIER, Roger. A cultura escrita na perspectiva de longa duração. In: Cultura
Escrita, Literatura e História. Porto Alegre: Artmed, 2001.

TEXTO 2
BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo
Horizonte: Autêntica, 2002.
Resenhado por: Aurélia Lopes (Biblioteconomia –
UFSC)
1º) André Belo, nascido em Paris, em 1971, é formado em história pela
Universidade Nova de Lisboa e mestre em ciências sociais pela Universidade de
Lisboa, então, doutorando na École des Hautes Études em Scienses Sociais em Paris,
onde prepara sua tese sobre escrita e leitura de jornais em Portugal no século XVII.
Interessou-se pela História do livro e da leitura, depois de colaborar na elaboração
de dois CD-ROM de fontes de bibliografia portuguesa, foi esse contato com a edição
digital que fez crescer seu interesse em estudar o livro e a leitura no passado e no
presente.
2º) No livro, “História & Livro e Leitura”, arrola a necessidade de se estudar
a história do livro, pois de acordo com o autor “o livro é uma das fontes mais ricas
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de que a história dispõe”. Assim, nos conduz a um campo onde são inúmeras as
produções em torno da história do livro e da leitura e no qual se cruzam inúmeras
teorias.
3º) A obra está organizada da seguinte forma: seguem-se os agradecimentos
do autor aos apoios de diversas naturezas, recebidas na trajetória de elaboração do
livro. A apresentação que é assinada, exceção à regra, pelo próprio autor, narra uma
breve descrição de como foi feito o livro, apontando as diferenças existentes na
maneira antiga e atual, e, mostra que é dessas diferenças que nasce a história do
livro. É composto por três capítulos, com vários subitens, cujos títulos são
significativos e expressam sua metodologia: o primeiro capítulo destaca a história do
livro e sua relação com a atualidade, o segundo estuda a história da história do livro
mostrando como ela se prolongou numa história da leitura e de como se transformou
numa área interdisciplinar. Por fim, o terceiro capítulo faz uma investigação atual,
além fronteiras, sobre o livro impresso e a história moderna européia. Na conclusão
esclarece algumas particularidades com relação ao livro, e de como esse ou qualquer
outro texto sofre diversas interferências no percurso que os levam do autor até o
leitor, e de que tudo o que está escrito em um livro nos remete para fora dele.
Seguem-se as referências bibliográficas, e créditos de imagens.
4º) No primeiro capítulo, “Do livro digital ao livro impresso”, ressalta que
como resultado do aparecimento do computador, a pesquisa histórica em torno da
história do livro, é um dos campos que mais tem se desenvolvido neste século,
através das novas tecnologias que estão trazendo às atividades relacionadas com o
livro, uma verdadeira revolução, afetando todo o seu circuito tradicional e também
as formas de leitura. A partir dessa problemática, expressa suas preocupações com
essas novas tecnologias que constituem uma ameaça ao formato tradicional do livro
e como conseqüência à diminuição no número de leitores. Logo, se faz necessário
lembrar do impacto causado (na sociedade européia) pela invenção da tipografia,
que foi responsável por muitas mudanças, mas, a idéia de que haja uma ruptura entre
a era do manuscrito e a era do impresso foi combatida por muitos autores, inclusive
por ele que defende, as diferentes formas de livro, e diz que estas implicaram em
diversas maneiras de ler e escrever, do mesmo modo que aconteceu com o formato
digital, mas que, os hábitos do tempo dos livros manuscritos/impressos continuam
presentes nas composições de texto, mantendo uma relação com a atualidade
marcada pelo aparecimento da edição digital.
5º) O segundo capítulo, intitulado “O que é a história do livro e da leitura”,
relata uma síntese subjetiva dos problemas metodológicos mais importantes que os
ocorrem nessa área, e que tem se transformado em uma vasta reunião de disciplinas
que convergiram em torno da história do livro, da leitura e da comunicação escrita.
Para o autor, o livro impresso se transformou numa forma consagrada de transmitir
textos, no entanto, com a disponibilidade desses textos impressos surgiram a
necessidade de elaborar catálogos e bibliografias dessas obras, fazendo emergir a
história do livro de raiz bibliográfica, que tem origem nessas investigações. “A
história quantitativa” seguida da crítica a mesma, é um dos subitens desse capítulo,
que consideramos de extrema importância ao conteúdo, nele, Belo declara que essa
investigação quantitativa do livro, serviu para estudar o mesmo, enquanto indicador
sócio-cultural, não obstante, o objetivo de se estudar as grandes linhas da vida
intelectual e a distância social das leituras fundamentado no contexto da
quantificação de objetos tornaram-se demasiado genérico e simplificador, fazendo
os estudiosos partirem para uma outra linha, baseada em estudar mais de perto o
percurso que vai do autor ao leitor, passando por todo o circuito da produção e
distribuição e da venda do livro.
6º) No terceiro capítulo, “Para além do livro impresso”, traça um panorama
acerca do que disse anteriormente, quando menciona que essa área ganhou um
aspecto interdisciplinar muito forte e o alargamento de perspectivas traduziu-se
numa passagem da história do livro à história da edição. A quebra de fronteiras, que
ocorreu por conseqüência do intercâmbio entre regiões distantes, faz com que o
trabalho com épocas e civilizações distintas enriqueça a história do livro e da leitura
que teve sua origem marcada por uma perspectiva que veio da história européia e
que essa história manteve a tendência de colocar a invenção da tipografia como
centro, negligenciando as fases anteriores da cultura escrita e oral. Uma outra

201

conseqüência foi à relativa ausência da época contemporânea nos trabalhos da
história do livro e da leitura.
7º) Por fim, vale ressaltar que as indagações de Belo, com relação ao passado
presente e futuro da história do livro, da leitura e da edição, vêm acrescentar novas
luzes ao que se tem publicado sobre o assunto, destacando-se os trabalhos citados de
Roger Chartier um outro historiador preocupado em mostrar uma nova investigação
sobre esse contexto.
8º) Em síntese podemos afirmar que a obra resenhada é uma leitura
indispensável na compreensão da história do livro em todas as dimensões. Ela pode
ser apreciada por professores, pedagogos, bibliotecários, bibliófilos, enfim, todos
que de uma forma ou de outra estejam trabalhando com esse contexto, ou que
enquanto leitores queiram ou precisem de informação sobre essa nova maneira de se
estudar a história do livro confrontando-se com a realidade tecnológica.

TEXTO 3
BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo
Horizonte: Autêntica, 2002.
Resenhado por: Cláudia Webera (Acadêmica
Biblioteconomia – UFSC)
1º) A obra aqui avaliada é dividida em três capítulos: Do livro digital ao livro
impresso; O que é a história do livro e da leitura? e Para além do livro impresso. A
história do livro e da leitura considera o texto algo abstrato, porém não considera o
livro sem relação com o texto. Para Belo, torna-se história cultural, social,
econômica ou religiosa onde correspondem modos de leitura plurais, como o hábito
de ler em voz alta e de ouvir ler. Qualquer livro, seja ele impresso ou manuscrito,
traz em si além das marcas intelectuais, marcas de práticas artesanais ou industriais,
marcas da relação do texto com o leitor, marcas de um proprietário ou mesmo de um
ato de leitura, enfim, tudo que está no livro, nos reenvia para fora dele.
2º) No primeiro capítulo o autor é enfático no sentido que a revolução digital
não mudou o que é a essência do livro. Na era da escrita e da leitura digitais, pelo
menos por enquanto, o impresso, o manuscrito e, em conseqüência, o papel fazem
parte fundamental dos nossos hábitos de trabalho. Porém a digitalização está
proporcionando outras maneiras de leitura, e se o futuro do livro é incerto, anunciar
sua morte é um sintoma da incapacidade para compreender bem as mudanças em
curso.
3º) Uma outra utilidade, podemos assim dizer, da história do livro, é a de que
os historiadores poderão contribuir de forma concreta para as políticas de
conservação do livro, uma vez que perigos para a generalização da digitalização dos
textos – preocupações crescentes em relação à falta de espaço para dispor as obras,
assim vêem-se na digitalização uma solução – é o de tornar mais difícil a consulta
aos livros originais em suporte de papel, e aí perderíamos os elementos físicos que
compõem a obra, elementos que também produzem significados no leitor.
4º) No segundo capítulo: O que é a história do livro e da leitura?. Algumas
definições são semelhantes e outras divergentes. Belo recorre a vários autores e
obras para tentar uma definição, como o Institut d´Histoire du Livre, órgão francês
que reúne várias instituições ligadas ao livro, que afirma: “o objeto alargado de uma
história do livro é a comunicação escrita. Trata-se de uma área totalmente
interdisciplinar em que dialogam a história, a sociologia, a antropologia, e as
ciências da linguagem e da informação”. Já para Donald F. Mckenzie é uma :
“sociologia dos textos”.
5º) O autor também critica a história quantitativa, que não tinha
conhecimento da diversidade de apropriações de que toda e qualquer obra é
suscetível. Os historiadores pretendiam abarcar o conjunto de toda a produção
literária, procurando avaliar o peso da tradição e os best-sellers esquecidos, mas ao
mesmo tempo se desinteressaram pelo conteúdo dessas obras. A história da literatura
e das idéias por outro lado fazia o inverso: só lia os textos e pouco se interessava
pelo contexto histórico da sua circulação e recepção na forma de livros. Podemos
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assim avaliar que a relação autor/obra/público é, em cada época uma relação
dialética. Para Belo, a aproximação entre história e literatura é solidária de outras
mudanças de perspectiva ocorridas também na história das idéias. Foi o estudo bem
contextualizado das obras, atento à sua linguagem, à sua difusão, ao seu impacto,
que conduziu a uma renovação de perspectivas.
6º) No terceiro capítulo, o autor arrola a renovação do interesse nos últimos
anos, pelos aspectos formais e gráficos da obra impressa e, mais além, pela retórica e
pela escrita. O objeto de estudo, como muito bem frisa o autor, tornou-se de tal
modo vasto que adquiriu um aspecto de interdisciplinaridade, e mais, um conjunto
de disciplinas em diálogo. Durante muito tempo, a história do livro foi sinônimo de
história das origens da tipografia e as fases anteriores foram negligenciadas.
Devemos enfatizar e evidentemente estender o conceito de edição de obras a
ambientes culturais em que a leitura e o contato com o escrito era muito freqüente,
como na Antiguidade grega, romana ou bizantina.
7º) Belo defende que a leitura é uma atividade de atribuição de sentidos,
então existe também uma leitura dos sentidos transportados pela imagem e pelos
recursos que ela dispõe. Pois nem toda leitura é leitura de texto, podemos falar de
uma leitura das imagens presente em igrejas, nos monumentos, pintura, fotografia,
cinema, etc.
8º) A obra avaliada não é de difícil leitura, leva o leitor a uma gostosa viagem
livresca. O texto não é escrito de forma linear, o autor está sempre “linkando” o
passado com o presente e às vezes até o futuro na construção da história do livro e
da leitura.
9º) Em virtude da grande interdisciplinaridade esta obra é indicada para
historiadores, sociólogos, antropólogos, acadêmicos, pesquisadores, lingüistas e
bibliotecários. Mas é também esta interdisciplinaridade que torna esse texto um
território variado e heterogêneo sendo difícil encontrar uma coerência global que
unifique, mas isso em nada diminui a importância pode até constituir sua principal
riqueza.
Referências Bibliográficas
CHARTIER, Roger. A cultura escrita na perspectiva de longa duração. In: Cultura
Escrita, Literatura e História. Porto Alegre: Artmed, 2001.

TEXTO 4
BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo
Horizonte: Autêntica, 2002.
Resenhado por: Cristina Silva (Biblioteconomia –
UFSC)
1º) No ano de 2002 foi lançado o livro “História & Livro e Leitura” de André
Belo, pela Editora Autêntica. O livro possui 116 páginas e está dividido em:
agradecimento, sumário, apresentação, três capítulos, conclusão e referências
bibliográficas.
2º) André Belo nasceu em Paris, em 1971. Em 1974 foi viver em Lisboa onde
fez todo seu percurso escolar, fazendo História na Universidade Nova de Lisboa.
Voltou a Paris em 1998, onde vive atualmente preparando um doutorado sobre
escrita e leitura de jornais em Portugal no século XVIII.
3º) Na apresentação de seu livro Belo mostra como ele foi feito, desde a
primeira letra digitalizada até a sua distribuição, e também como ele seria feito se
fosse ao século XVIII.
4º) O primeiro capítulo intitulado “Do livro digital ao livro impresso” possui
quatro subtítulos (Revolução digital e história do livro; O debate sobre o poder da
imprensa; A técnica e os seus usos e Refazer o livro). Esse capítulo trata de alguns
assuntos como: o desenvolvimento da pesquisa da história do livro nas últimas duas
décadas, que se desenvolveu, sobretudo nas universidades; o surgimento de uma
nova forma de leitura através da crescente digitalização de textos; que a invenção e a
difusão da tipografia e o futuro do livro na era digital possuem algumas afinidades
mesmo em circunstâncias diferentes; um livro impresso visto nas primeiras décadas
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após a invenção da tipografia era muito parecido com o manuscrito; que o livro
impresso pode não ter seu fim próximo, mas com o aumento de texto digitalizados
poderá ser difícil a consulta nele; entre outras coisas.
5º) O segundo capítulo intitulado “O que é a história do livro e da leitura?”
tem dez subtítulos (A bibliografia; Livro e sociedade; A história quantitativa; Crítica
da história quantitativa; Do livro à leitura; Das práticas aos discursos sobre a leitura;
A leitura acompanhada; Regresso ao livro; História da escrita e História e literatura).
O capítulo mostra algumas coisas como: que a história do livro abrange toda a
história da comunicação escrita; das mudanças mais importantes que o livro sofreu,
destaca-se a da tipografia; os resultados quantitativos tinham um problema, porque
foram construídos a partir de fontes não seguras; ao mesmo tempo que a atual
história do livro tem origem na tradição de estudos bibliográficos, ela se distanciou
um pouco para ampliar as investigações em torno do livro; em qualquer época onde
se estude a leitura, os grupos sociais que têm menor contato com a cultura, deixam
menos vestígios; os historiadores, citados por Belo, mostram que a leitura foi uma
prática social, e continua sendo até hoje, contrariando a associação da idéia a uma
prática solitária; um dos nomes importantes na história da escrita é o do italiano
Armando Petrucci; a história tomou consciência que era artificial a separação entre
livro e texto e tentou reaproximá-los nos anos de 1990; entre outros assuntos
6º) O terceiro capítulo intitulado “Para além do livro impresso” apresenta sete
subtítulos (Abolir as fronteiras nacionais; O livro e a leitura no tempo longo: antes
da imprensa; Contra o eurocentrismo; Na era de Gutenberg: outras publicações;
Ampliar as fronteiras; Na época contemporânea: novos impressos; Outros textos).
Este capítulo relata alguns assuntos como: que a história do livro e da leitura é uma
reflexão útil; os estudos atuais sobre o livro têm a necessidade de modificar o âmbito
geográfico estudado; a investigação em história do livro desenvolveu um culto ao
livro impresso; a invenção da imprensa na segunda metade do século XV, diz
respeito a cultura européia; as tipografias artesanais imprimiam uma quantidade de
objetos não livrescos; qualquer investigação sobre a leitura precisa ir além das obras
indicadas nas fontes tradicionais; a ausência da época contemporânea nos trabalhos
de história do livro e da leitura é conseqüência do privilégio que deram a era de
Gutenberg; os mais recentes objetos do historiador do livro e da leitura são o
computador e os arquivos digitais.
7º) Na conclusão, Belo faz uma finalização trazendo um resumo de tudo que
foi falado durante todo o livro.
8º) Na época em que vivemos onde a televisão, o computador e a Internet
dominam os meios de comunicação um livro que trata da própria história vem
enriquecer nossa cultura. “História & Livro e Leitura” é um livro que mostra de
forma clara e simples a história do livro e da leitura, trazendo vários autores para
abrilhantar o trabalho do autor.
9º) O livro de André Belo é uma contribuição para aqueles que estudam a
história do livro e da leitura e nos faz refletir sobre o futuro do livro.

TEXTO 5
BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo
Horizonte: Autêntica, 2002.
Resenhado por: Dany Nunes (Acadêmica do Curso de
Biblioteconomia – UFSC)
1º) A obra “História & Livro e Leitura” do autor André Belo é resultado de
inúmeras pesquisas realizadas sobre a história do livro e da leitura durante todo o
contexto histórico. Belo reuniu em seu livro vários pesquisadores consagrados ao
longo da história, apontando os vários aspectos sobre este assunto. Pessoalmente
considero o texto de leitura fácil e agradável, para todos os profissionais da área
como para os leitores em geral que possam se interessar pelo tema.O livro constituise em três capítulos intitulados; “Do livro digital ao livro impresso”, “O que é
história do livro e da leitura?” e o último “Para além do livro impresso.
2º) O primeiro divide-se em quatro subtítulos, iniciando com um comparativo
de como o livro é feito hoje e como seria feito se estivéssemos no século XVII, a
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passagem por todos os processo, desde a montagem dos caracteres móveis, a
impressão até a censura, seguindo Belo descreve de maneira surpreendente a
revolução do digital e a história do livro, analisando os benefícios e as perdas
trazidas pela tecnologia, desde o códice até o texto eletrônico, onde todo esse
processo de mudança deve ser levado em conta quando se trata da história do livro e
da leitura. Pois, a cada mudança de suporte as práticas de leitura e a
contextualização dos leitores modificam. Ainda, nesse capítulo, são citados vários
fatos históricos que influenciaram a história do livro e da leitura como, por exemplo,
a crise da leitura entre 1880 a 1980, onde ele deixa claro que o contexto histórico
moldou a história do livro e da leitura, não esquecendo que apesar desse capítulo
parecer compacto há um grande número de conteúdos, entre eles, destacamos os
modos em que era feita a leitura na era dos rolos e como isso foi se modificando
com o tempo.
3º) No segundo capítulo, Belo subdivide em dez subtítulos, e começa falando
das diversas formas que o livro adquiriu com o passar dos tempos e o papel da
tipografia para aumento da quantidade de textos disponíveis, tornando indispensável
à catalogação ou as bibliografias dos textos impressos e também que a tipografia
veio para ajudar na conservação das obras, uma vez que muitas obras antes
disponíveis somente na forma manuscrita, exemplares, muitas vezes únicos,
poderiam agora ter suas cópias impressas, e sobre esse assunto Belo traz a opinião
de diversos autores, dando mais ênfase aos seus pontos de vista e pondo outros em
discussão. E é muito importante que o leitor siga a cronologia dos fatos que o autor
propõe considerando as várias definições que a história do livro e a leitura
receberam, sendo uma área totalmente interdisciplinar, o livro compreende toda a
história da comunicação escrita, além disso, estende-se a uma variedade de fontes
escritas ou não.
4º) No terceiro capítulo aborda sete subtítulos, nos quais devem ser levados
em consideração “na era de Gutenberg: outras publicações”, e o “eurocentrismo”.
Estas temáticas introduziram a globalização da cultura impressa gerando um
desprezo pelos outros formatos de livros. Como também, Belo cita Roger Chartier
com a obra “A Cultura do Livro, Cultura Escrita”, descrevendo que antes da
tipografia ocorreram em diversas regiões outros métodos como na islâmica a
litografia, técnica de impressão na pedra, desde o século XV, na Coréia caracteres de
terracota desde o século XIII como também na China a utilização da técnica de
xilogravura era de melhor aceitação devido à representação da caligrafia manuscrita.
Ou seja, todos esses processos de impressão levaram os pesquisadores a
(re)consideração de Gutenberg como pioneiro dessa técnica. Ainda há informações
de grande importância nesse capítulo sobre, a globalização da cultura pelos livros
impressos que fez gerar um desprezo pelas outras formas de textos, e nessa época
outros gêneros passaram a se difundir, como a panfletagem e os periódicos. Belo faz
dessa obra fonte de muitas informações, fala também das colônias que sofreram com
o atraso da chegada da tipografia, como no caso o Brasil, onde as obras aqui
produzidas, tinham que ser enviadas a Portugal para serem impressas e depois eram
enviadas por embarcações de volta, tornando o processo caro. Além das obras terem
que ser submetidas a censura portuguesa, onde o contexto social e econômico era
completamente diferente. Todos os assuntos são muito trabalhados na obra, Belo
sempre dá ao leitor embasamento e fatos claros, fazendo a leitura muito interessante.
5º) Essa obra é de grande valia tanto para historiadores e pesquisadores
quanto para estudantes, por tratar de uma fonte muito boa de informação sobre a
história do livro e da leitura, perceber a importância e a influência que a mesma
apresenta no contexto sócio-econômico, sócio-cultural e histórico. Por se tratar de
uma história muito interessante, a obra se torna, além de tudo, um ótimo livro a ser
lido, pelo capricho, riqueza de detalhes e facilidade de contextualização. História &
Livro e Leitura na minha visão, com certeza é uma obra que ficará entre as mais
importantes quando se for pensar no livro como objeto material, que tem a sua
história própria, e na visão de Belo podemos ter isso de uma forma totalmente nova.
REFERÊNCIA BIBLIOGRAFICA:
CHARTIER, Roger. A cultura escrita na perspectiva de longa duração. In: Cultura
Escrita, Literatura e História. Porto Alegre: Artmed, 2001, p. 19-55.
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TEXTO 6
BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo
Horizonte: Autêntica, 2002.
Resenhado por: Edson Silveira (Biblioteconomia –
UFSC)
1º) André Belo nasceu em Paris, em 1971. Quatro anos depois se mudou para
Portugal; lá formou-se em história; e mais tarde fez mestrado no Instituto de
Ciências Sociais na Universidade Lisboa.
2º) Sua obra História e livro & Literatura, está organizada em três capítulos:
Do Livro Digital ao Livro Impresso; O que é a História da Leitura? e Para Além do
Livro Impresso.
3º) No primeiro capítulo, o autor cita a origem de um novo campo de
pesquisa histórica, formado recentemente, cujo objeto de estudo é a história do livro
e da leitura. Diz que o recente interesse pela história do livro, encontrou seu
estímulo inicial a partir das modernas tecnologias, principalmente computador e
Internet; estes modificaram a forma e a produção do livro. Estas mudanças, segundo
Belo, tornaram-se visíveis através dos inovadores processos de escrita, edição,
venda, conservação, além do modo de ler, também modificado. Os novos suportes
CD-ROM, Internet e outros, com origem nas novas tecnologias, tomaram posição ao
lado do papel, este deixou de ser, atualmente, o único suporte viável para o livro. O
historiador reconhece que houve mudanças: o livro perdeu parte de sua influência na
formação do saber para os meios de comunicação de massa, e mais recentemente
para as tecnologias da informática; pois estas também passaram a transmitir
conhecimento. Segundo o autor, as novas tecnologias como computador pessoal não
se opõe à leitura, apenas aumentam as suas possibilidades. Ainda no primeiro
capítulo, o autor fala do surgimento da imprensa na Europa, e do impacto causado
pela mesma, naquela sociedade, onde agiu como instrumento de transformação
cultural, fazendo surgir novas idéias. O autor diz ainda que a imprensa proporcionou
um aumento da capacidade de reprodução dos livros. Este primeiro capítulo trata
ainda do códice, este proporcionou enormes mudanças; ao substituir o pergaminho e
o papiro melhorou a leitura: permitindo maior mobilidade dentro do texto, tornando
possível as anotações e as comparações mais ágeis; fez surgir ainda à paginação e o
índice dando melhor organização ao texto.
4º) No segundo capítulo, Belo define a história do livro e da leitura. Diz ser
uma área interdisciplinar onde atuam a história, a sociologia, a antropologia e as
ciências da linguagem. O autor limita a discussão à algumas áreas dentro deste
enorme campo, a começar pela bibliografia: esta disciplina começou seu
desenvolvimento quando a imprensa possibilitou a produção de livros em larga
escala. Neste segundo capítulo, o historiador cita Carlos Ginzburg como sendo o
autor responsável pela análise da história do livro, através da observação de um
ângulo diferenciado, ou seja, analisando a obra em todo o seu percurso: da produção
passando pela distribuição até a venda. Este autor, segundo Belo, contextualizou a
história do livro e da leitura analisando a forma de ler das pessoas, esta ocorre de
acordo com sua cultura e seus conceitos: ao ser lida a obra é tirada do seu contexto
de produção; desta forma o sentido do texto muda de pessoa para pessoa. O segundo
traz ainda uma discussão sobre o eurocentrismo, dominante nos estudos da história
do livro e da leitura. Trata ainda da tentativa de controle ou condicionamento da
leitura, que ocorria, ou ocorre, através de diferentes poderes, sejam eles civis,
eclesiásticos, senhoriais, coloniais, monárquicos e outros. Belo fala ainda de como a
forma de um livro possui efeito sobre o sentido que ele transmite ao leitor; o formato
e os elementos gráficos complementam e enriquecem o sentido de um texto;
orientam e condicionam a leitura. Alguns desses aspectos são: o formato do papel, a
textura, a cor e os espaços em branco.
5º) Belo faz notar, no terceiro capítulo, que a historiografia do livro
preocupou-se, até o momento atual, apenas com o livro pós Gutenberg, esquecendose de estudá-lo, em diferentes suportes, existentes antes do códice; além disso,
desconsidera aquilo que se chama de “edição de textos anterior à tipografia”, onde
através de manuscritos reproduzidos a partir de um original ou lido em voz alta,
ocorria a divulgação. Na opinião de Belo o debate sobre a história do livro ocorre,
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principalmente, a partir da visão européia, onde a imprensa comercial deu seus
primeiros passos, deixando marcas importantes. Segundo o autor, a história do livro
na Europa é muito importante, no entanto, ela também se fez em outras partes, como
no Império Otomano, no Oriente Médio, e no Estremo Oriente. No terceiro capítulo
Belo faz ainda, uma análise dos diferentes tipos de impressos, ele diz que as
tipografias, no início de sua história, não publicavam apenas livros, junto destes
eram produzidos periódicos, panfletos políticos e orações religiosas, entre outras. O
período da história contemporânea, discutido no terceiro capítulo, segundo Belo,
também sofre uma carência de estudos relativos à história do livro e da leitura;
sendo que este período, século XIX e XX, apresenta ricas mudanças, tais como: o
editor passou a ser um profissional autônomo, os autores passaram a receber direitos
pela publicação, ocorreu o fim da censura, surgiram outros leitores formados pelas
escolas e pela urbanização e as produções tipográficas mais baratas, jornais e as
revistas, ultrapassaram em quantidade o livro.
6º) A obra História Livro & Literatura é indicada para todas as pessoas
interessadas em obter conhecimentos sobre livros; ela proporciona ao leitor um
entendimento histórico deste objeto de forma didática, por isso, a recomendamos
para os estudos introdutórios sobre a história do livro e da leitura.
Referências Bibliográficas
CHARTIER, Roger. A cultura escrita na perspectiva de longa duração. In: Cultura
Escrita, Literatura e História. Porto Alegre: Artmed, 2001.

TEXTO 7
BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo
Horizonte: Autêntica, 2002.
Resenhado por: Fabiano Souza (Biblioteconomia –
UFSC)
1º) O livro “História & Livro e Leitura” é de André Belo, publicado pela
editora Autêntica em 2002, com 116p. faz parte da coleção, (Livros & [...]
Reflexões). Belo nasceu em Paris, em 1971. Viveu em Lisboa a partir de 1974 onde
fez todo seu percurso escolar. Cursou História na Universidade Nova Lisboa e fez
mestrado no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Em 1998
regressou a Paris, onde atualmente vive, preparando, na École des Hautes Études en
Sciences Sociales, um doutoramento sobre escrita e leitura de jornais em Portugal no
século XVIII. Entre 1997 e 2001 colaborou com a Comissão dos Descobrimentos
Portugueses na elaboração de dois CD-ROM de fontes de bibliografia portuguesa, a
Biblioteca lusitana, de Barbosa Machado, e o Dicionário Bibliográfico Português, de
Inocêncio F. Silva. Este contato com a edição digital fez-lhe crescer o interesse pela
reflexão sobre o livro e a leitura, articulada entre o passado e o presente.
2º) O plano geral da obra se apresenta da seguinte forma: Apresentação, onde
o autor faz uma retrospectiva de como o livro era na Idade Antiga, feito nas oficinas
tipográficas e como ele é atualmente, com a ajuda de computadores. Três capítulos.
São eles: Capítulo I – Do livro digital ao livro impresso. Com os seguintes
subtítulos: Revolução digital e história do livro; O debate sobre o poder da
imprensa; A técnica e os seus usos e Refazer o livro. O Capítulo II, vem em forma
de pergunta. O que é a história do livro e da leitura? Subtítulos: A bibliografia; Livro
e sociedade; A história quantitativa; Do livro à leitura; Das práticas aos Discursos
sobre a leitura; A leitura acompanhada; Regresso ao livro, História da escrita e
História e literatura. Por fim, o Capítulo III – Para além do livro impresso.
Subtítulos: Abolir as fronteiras nacionais; O livro e a leitura no tempo longo: antes
da imprensa; Contra o eurocentrismo; Na era de Gutenberg: outras publicações;
Ampliar as fontes, Na época contemporânea: novos impressos; outros textos.
Conclusão, onde Belo destaca que o mais importante em sua obra foi, firmar que um
livro e um texto não são a mesma coisa. Que ao lado do texto encontramos num
livro vários elementos não verbais a que o leitor também dá sentido. E as
Referências Bibliográficas, onde vemos que o autor usa outros pesquisadores
importantes como Chartier, para firmar suas idéias.
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3º) Belo destaca que a história do livro, vem despertando maior interesse nas
últimas duas décadas e esse aumento tem haver com um fenômeno contemporâneo,
que é, a evolução do computador, e agora a Internet. Esses fenômenos estão
trazendo os mais diversos domínios de atividade do livro. Essas novas possibilidades
de leitura, por outro lado, trazem uma certa ameaça ao formato tradicional do livro,
ou seja, o livro digital poderia colocar em risco a sobrevivência do livro impresso.
4º) Essa inquietação com o futuro do livro não é um fenômeno novo. Ela
apareceu pela primeira vez na segunda metade do século XIX, quando houve uma
popularização da leitura de jornais, e ouvia-se dizer muitas vezes que o “jornal
matou o livro”. Tal afirmação foi feita em um contexto diferente do atual e mostra
que a “morte” do livro pode ser relativizada. Hoje temos várias novas formas – o
computador, Internet. Se já foi anunciada em outras épocas e não aconteceu nada, é
possível duvidar que a morte do livro possa acontecer atualmente, ou seja, parece
cada vez mais claro que anunciar a sua morte é mais um sintoma de incapacidade
para compreender bem as mudanças em curso do que um diagnóstico rigoroso do
que esta acontecendo.
5º) Para Chartier, pesquisador citado por Belo, a invenção da tipografia não
revolucionou a forma do livro, nem o seu conteúdo e nem mesmo a maneira de ler.
E sim, as transformações culturais e sociais mais profundas. Quando transportada
para atualidade, essa idéia permite-nos abordar a relação entre o livro e o
computador, sem colocá-los em oposição.
6º) Em um próximo momento o autor resgata sua apresentação e explica que
seu livro, não foi feito totalmente no computador. Que na medida em que ele julgava
importante fazer uma avaliação mais minuciosa do capítulo, ele o imprimia. Nessas
impressões, Belo explica que fazia uma série de novas anotações, corrigia os erros,
etc. o que ele quis com isso, foi deixar bem claro, que por enquanto o impresso, o
manuscrito e conseqüentemente o papel, fazem parte fundamental dos nossos
hábitos de trabalho.
7º) No segundo capítulo o autor começa por falar da história do livro e da
leitura no contexto mais amplo do debate sobre o futuro do livro. Se o autor disse no
primeiro capítulo que a história do livro se encontra em expansão, ele acrescenta
agora que ela deixou de ser apenas história do livro e procurou o apoio de outras
definições.
8º) Belo, reporta-se à história da escrita, descreve sobre as formas, e bate mais
forte na tecla das inscrições públicas. Pois a apropriação escrita do espaço urbano é
feita não só por quem tem capacidade de afirmar um poder e criar memória, as
ordens sociais mais poderosas, mas também por um contra-poder que se exprime em
resposta, por exemplo, em escritos de parede difamatórios e críticos, como é o caso
do grafite. As manifestações da escrita estão presentes tanto nas letras esculpidas
como nas impressas.
9º) Na era de Gutenberg, citado pelo autor, as tipografias, imprimiam também,
outros objetos que não eram os livros. Imprimia-se, folhetos ocasionais e periódicos,
panfletos políticos, orações religiosas, de grande dimensão para serem afixadas e
dadas à conhecimento do público, retratos e gravuras a partir de madeira ou de
metal, pautas musicais ou mapas. Muitos desses objetos avulsos, muitas vezes não
encadernados e por isso mais frágeis do que os livros, chegaram em menor
quantidade do que estes às bibliotecas dos nossos dias. Mas isso não significa que
eles não fossem lidos, não circulassem e não tivessem importância.
10º) O autor termina seu percurso discutindo, a questão da imagem e o texto.
Que sempre andaram juntos sem que escritores ou jornalistas os opusessem. Se a
leitura é uma atividade de atribuições, então a imagem também tem sentido. Nem
toda leitura é feita através de texto, defende o autor. Podemos falar de uma leitura
das imagens presente em igrejas, nos monumentos, etc., e também das imagens
televisivas.
11º) O livro também destaca a tarefa dos historiadores e os hábitos da leitura,
passando da oralidade a leitura silenciosa. Fala também sobre o livro e sua relação
com os autores. Que o livro traz em si, para além das marcas de um trabalho
intelectual, marcas de práticas artesanais ou industriais, marcas de uma relação com
o poder ou com outros indivíduos, marca de um produto destinado a ser vendido ou
trocado e etc. Segundo o autor, podemos dizer que essa mesma necessidade de
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contextualização se aplica para os diversos temas da história do livro e da leitura:
quando falamos dos catecismos, quando nos debruçamos sobres os editores
estrangeiros que se estabeleceram no Rio de Janeiro e para finalizar, Belo diz, que a
história do livro e da leitura torna-se então, história cultural, social, econômica e até
mesmo religiosa.
12º) Escrito em linguagem clara e acessível, o livro reúne, em seus três
capítulos, informações importantes e curiosidades sobre a história do livro e leitura.
Percebe-se claramente que o autor tem realmente experiência no assunto. Pois, no
livro é constatado uma vasta bibliografia, que possibilita estudantes, pesquisadores e
outros, um estudo mais aprofundado sobre o assunto.
Referências Bibliográficas
CHARTIER, Roger. A cultura escrita na perspectiva de longa duração. In: Cultura
Escrita, Literatura e História. Porto Alegre: Artmed, 2001.

TEXTO 8
BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo
Horizonte: Autêntica, 2002.
Resenhado por: Graziela Lopes (Biblioteconomia –
UFSC)
1º) O livro História & Livro e Leitura faz parte da coleção “História & [...]
Reflexões” da Editora Autêntica, Belo Horizonte, este livro destina-se a estudantes e
interessados em geral pela história do livro. Com efeito, e uma linguagem
“acadêmica” é dividido em três capítulos que são: Do digital ao livro impresso; O
que é a história do livro e da leitura? ; Para além do livro impresso, e possui 116
páginas, nas quais o autor discorre principalmente sobre as diferenças do modo
como o livro era produzido no passado e como é feito atualmente.
2º) No primeiro capítulo “Do livro digital ao livro impresso” o autor discorre
de maneira muito precisa sobre a história do livro, e como o computador conseguiu
revolucionar a maneira de produzir e escrever um livro destacando que, apesar da
evolução, o livro continua semelhante ao que era produzido artesanalmente.
3º) No segundo capítulo é também abordada a invenção do livro e a
investigação de sua história, nos primeiros anos de sua existência, de um ângulo
diferente do que sempre foi estudado visando, sobretudo a relação do livro como
retentor de textos na sociedade da época. A obra também menciona as principais
questões ligadas com o aparecimento da imprensa e a evolução da tipografia.
4º) No terceiro capítulo “Para além do livro impresso,” o autor comenta sobre
a história do livro fazendo uma pequena volta ao que já havia escrito, procurando
comentar do ponto de vista da historiografia francesa que foi um dos primeiros
países a escrever sobre a história do livro.
5º) Comenta ainda sobre o culto ao livro impresso que vem da Europa e da
experiência histórica do desenvolvimento progressivo da comunicação na Europa
Ocidental que detiveram os temas de investigação.
6º) O livro em questão foi muito bem escrito pelo autor que recorre aos
estudos de R. Chartier e D. F. Mackenzie, e nos deixam como idéia central que um
texto não é um livro e que este para ser feito precisa da co-autoria de diversos
autores.
7º) Os temas aqui abordados foram muito bem desenvolvidos e sustentados
pelo autor que nos presenteia com esta esplêndida obra sobre a história do livro e da
leitura e nos enriquece com observações sobre o passado, o presente e o futuro do
livro.

TEXTO 9
BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo
Horizonte: Autêntica, 2002.
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Resenhado por: Lorena Silva (Biblioteconomia –
UFSC)
1º) André Belo nasceu em Paris, em 1971. Viveu em Lisboa a partir de 1974
onde fez todo seu percurso escolar. Cursou História na Universidade Nova de
Lisboa e fez mestrado no Instituto de Ciências da Universidade de Lisboa. Em 1998
regressou a Paris, onde atualmente vive, preparando na École des Hautes en
Sciences Sociales, um doutoramento sobre escrita e leitura de jornais em Portugal no
século XVIII. Entre 1997 e 2001 colaborou com a Comissão dos Descobrimentos
Portugueses na elaboração de dois CD-ROM de fontes bibliografia portuguesa, a
Biblioteca Lusitana, de Barbosa Machado, e o Dicionário Bibliográfico Português,
de Inocêncio F. Silva. Este contato com a edição digital fez-lhe crescer interesse pela
reflexão sobre o livro e a leitura, articulada entre o passado e o presente.
2º) Belo organizou a obra em três capítulos, contendo o primeiro 19 páginas,
o segundo 34 páginas e o último com 29 páginas; tem um sumário que facilita a
localização de assuntos específicos; várias figuras que complementam o texto,
estando bem integradas no discurso; uma conclusão do trabalho realizado e no final
citou as referências utilizadas.
3º) Na apresentação da obra, Belo faz uma comparação, citando as diferenças
de como o livro é produzido na atualidade, marcada pelo aparecimento da edição
digital/eletrônica, e como ele era produzido antigamente, época em que a escrita era
feita com uma pena de ganso regularmente molhada num tinteiro; diz que o livro é
uma reflexão em torno da história do livro e seu futuro; e faz uma breve descrição de
cada capítulo.
4º) Esse livro está destinado aos leitores estudantes, professores,
pesquisadores e todos aqueles que em determinados momentos desejam
compreender, de uma maneira mais profunda, a história do livro e da leitura, pois
Belo nos conduz através de um campo em que são inúmeras as produções em torno
delas que se cruzam, dentre outras, a teoria da literatura, a literatura comparada, a
sociologia da leitura, a história das idéias e a história da educação.
5º) O primeiro capítulo enfoca a história do livro na sua relação com uma
atualidade marcada pelo aparecimento da edição digital. E para compreendermos o
passado do livro precisamos integrá-lo em contextos sociais diferentes do nosso.
Como disse Levenson, “um livro muda pelo fato de não mudar enquanto o mundo
muda”.
6º) Depois, no segundo capítulo, Belo mostra como a história do livro e da
leitura se prolongou numa história da leitura e como se tornou um terreno de diálogo
entre diferentes áreas científicas e acadêmicas.
7º) No terceiro e último capítulo, o autor trata de como a investigação atual se
projeta bem para além das suas fronteiras tradicionais, limitadas ao livro impresso e
à história moderna européia, abrangendo diferentes regiões geográficas, cronologias,
suportes da escrita e meios de comunicação.
8º) Seguem alguns pontos que considerei mais importantes, que são
apresentados no decorrer do tema:
8.1) ⇒ A história do livro é um dos campos da pesquisa histórica que mais se
desenvolveu nas duas últimas décadas. Isso se deve ao fato da presença das novas
tecnologias e da revolução que o computador e a Internet estão nos trazendo;
8.2) ⇒ O livro é uma das fontes mais ricas de que o historiador dispõe. Nele
encontramos idéias do seu autor, as marcas do lugar social de onde escreveu, os
indícios da produção e da venda da obra, do trabalho de ilustração e de grafismo, a
materialidade e a espiritualidade do livro. Mas o livro impresso está longe de ser a
única fonte para estudar a leitura e o impacto social dos textos, pois alargando o seu
âmbito, a história do livro estende-se hoje a toda comunicação escrita, abrangendo
jornais, revistas, folhetos e cartazes, textos e imagens, obras impressas e
manuscritas;
8.3) ⇒ Ler em um livro a história do livro, faz-nos entrar no debate atual e
incessante sobre o seu futuro: resistirá o livro à Internet e aos apelos da leitura fácil
e distanciada? O que podemos aprender com os livros de nossos antepassados que
sem cessar nos interpelam através de imagens no cinema, em telas ou em outros
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livros? Como terá sido quando Gutenberg criou a imprensa e o mundo tornou-se
menor e já – talvez um pouco – globalizado?;
8.4) ⇒ Livros passaram a ser colocados em CD-ROM e na rede da Internet,
para serem lidos em tela de computador, o que vem acontecendo também com
textos, imagens, artigos, jornais, revistas, já que o mundo está se tornando cada vez
mais eletrônico;
8.5) ⇒ A ameaça ao livro tradicional é devido ao fato de que há menos
leitores, também em razão da era da televisão e atualmente, do computador, o livro
estaria perdendo sua influência tradicional. Para alguns historiadores, refletir sobre a
história do livro é também uma maneira de refletir sobre as mudanças que a
tecnologia digital está influenciando na comunicação entre as pessoas;
8.6) ⇒ O fim do livro impresso poderá ocorrer? Esse fenômeno não é novo,
tendo começado à partir do século XIX, com a popularização dos jornais;
8.7) ⇒ Elisabeth Eisenstein (1988/1979), afirma que “a imprensa foi
instrumento de transformação cultural sem precedentes na história da sociedade
ocidental, tendo dado origem a uma revolução nos meios de comunicação na Europa
dos séculos XV a XVII”;
8.8) ⇒ Na primeira metade do século XIX, a imprensa conheceu sua
primeira industrialização, mas só na segunda metade do mesmo, se verificou o
aparecimento de grandes tiragens, já que a nova técnica multiplicou bastante as
possibilidades de difusão;
8.9) ⇒ Graças a Gutenberg, a invenção da tipografia marcou fortemente a
cultura letrada, e com isso, o livro impresso triunfou progressivamente, que no
decorrer dos séculos XIX e XX, a quantidade de informações via impresso cresceu
tanto que foi necessário a elaboração de catálogos ou bibliografias das obras;
8.10) ⇒ Um grande número de obras circularam e eram lidas
clandestinamente. Belo cita a história dos estudos de diversos autores como Lucian
Febvre, Hennri-Jean Martin, Roger Chartier, Anne Marie Chartier, Ginzburg, entre
outros;
8.11) ⇒ Sobre a história da escrita, o autor cita as idéias de Mckenzie, a
importância do italiano Armando Petrucci na história da escrita, Marquilhas (2000),
e sobre a história e literatura, o autor fala sobre o Don Quixote, de Cervantes, um
dos grandes clássicos da tradição literária ocidental;
8.12) ⇒ Belo então nos apresenta as diversas faces do livro, que são muito
mais do que simplesmente folhas de papel tipografadas e encadernadas. Ele nos fala
das diferentes metodologias para compreender as obras em relação aos seus aspectos
sócio-culturais. Citando autores como McKenzie, Abreu, Chartier e Martin, nos
passa uma noção que a história do livro não é o livro em si, mas sim o que sua
produção, disseminação e recepção revelam sobre o passado da vida e do
pensamento humano. Também afirma que o livro é mercadoria, e os autores estão
inseridos nesse grupo social;
8.13) ⇒ O autor discorre sobre a história do livro no Brasil e em outros
continentes fora a Europa, mostrando diferentes aspectos da literatura e da própria
tipografia, combatendo de certa forma o eurocentrismo, que colocou segundo Belo,
Gutenberg em um pedestal, do qual ele precisa ser retirado, já que antes da invenção
da imprensa, conforme foi descoberto, já existiam outras formas de tipografar livros,
como os árabes e japoneses faziam;
8.14) ⇒ Belo trata também da necessidade de ampliar as fontes de pesquisa,
já que as fontes bibliográficas são estáticas. Apresenta-nos os novos impressos,
como jornais, revistas, cartas de jogar, anúncios publicitários, e lança um olhar
crítico sobre eles, explorando seu contexto social, e suas conseqüências.
9º) Concluindo, fica a recomendação de leitura, que poderá guiar o leitor à
novos caminhos para o conhecimento.

TEXTO 10
BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo
Horizonte: Autêntica, 2002.
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Resenhado por: Mara Hahnt. (Biblioteconomia –
UFSC)
1º) André Belo nasceu em Paris, em 1971. Cursou História na Universidade
Nova de Lisboa e fez mestrado no Instituto de Ciências da Universidade de Lisboa.
Em 1998 regressou a Paris, onde fez doutorado sobre escrita e leitura de jornais em
Portugal, no século XVIII. Entre 1997 e 2001 colaborou com a Comissão dos
Descobrimentos Portugueses na elaboração de dois CD-ROM de fontes de
bibliografia portuguesa, a Biblioteca Lusitana, de Barbosa Machado, e o Dicionário
Bibliográfico Português, de Inocêncio F. Silva. Este contato com a edição digital
fez-lhe crescer o interesse pela reflexão sobre o livro atualmente com o livro de
antigamente.
2º) Neste livro se encontram não somente as idéias do autor, mas também, as
marcas do lugar social onde foi escrito. O livro está dividido em três capítulos,
muito bem explicados, sendo que o primeiro trata do livro digital ao livro impresso,
o segundo tenta definir com a ajuda de vários autores o que é a história do livro e da
leitura, e o terceiro relata além do livro impresso. Há ainda a conclusão e as
referências bibliográficas.
3º) A obra História & Livro e Leitura enfoca as mudanças que o livro vem
sofrendo desde o seu início até a informatização da sua produção. O autor Belo nos
faz viajar pela história do livro que caminha junto com a história da humanidade,
mostrando o poder que a imprensa tinha e tem sobre a informação, das técnicas de
leitura que eram usadas e se desenvolveram, a crise da produção livreira que não
tinha clientes suficientes para a leitura dos mesmos, o sentimento de que o livro esta
ameaçado com a Internet e cita comentários de autores como Chartier, McLuhan e
outros importantes pesquisadores dessa história fascinante do livro.
4º) O livro é uma rica fonte de pesquisa para historiadores. Nele encontramos
idéias do autor, que faz uma crítica sobre Gutenberg, relata o lugar social onde eram
escritos os livros, os indícios da produção e da venda de obras, do trabalho de
ilustração e de grafismo, a materialidade e a espiritualidade do livro. O livro
impresso não é a única fonte para estudar a leitura e o impacto social dos textos, mas
toda comunicação escrita, abrangendo jornais, revistas, folhetos e cartazes, textos e
imagens, obras impressas e manuscritas, podem facilitar o estudo sobre o assunto.
5º) Na conclusão o autor coloca: “A história do livro e da leitura torna-se
história cultural e social, história econômica e religiosa. Ela contribui para a
formação do espaço público e a vida privada, a propaganda política e a
alfabetização, a afirmação do nacionalismo ou a cultura de massas” (p.105). Quem
faz o país é sua população e o começo é a educação iniciada pela leitura. A obra é
bastante complexa com uma riqueza de detalhes significativa, uma ótima fonte de
pesquisa e estudo. É indicada para estudantes de graduação, professores,
pesquisadores e demais interessados na área de Biblioteconomia.

TEXTO 11
BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo
Horizonte: Autêntica, 2002.
Resenhado por: Niceia Wajs (Biblioteconomia –
UFSC)
1º) A obra de Belo é constituída a partir de uma comparação da tecnologia do
computador com o processo artesanal das tipografias. Não é objetivo de o autor
escrever como foi feito o livro ao longo dos tempos, mas contar que o livro também
tem uma história e de como essa história vem sendo contada pelos historiadores.
2º) O autor cita a revolução com a chegada da era digital: a facilidade que o
computador e a Internet trouxeram para auxiliar nas atividades relacionadas com o
livro e como essa revolução afetou as propriedades intelectuais dos indivíduos até os
seus modos de ler; a substituição dos trabalhos dos artesãos, primeiramente pelas
máquinas e depois pela inteligência do computador.
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3º) Belo aponta para as novas alternativas de leitura que ameaçam a "forma
tradicional do livro", essa ameaça à sobrevivência do livro impresso vem juntar-se
ao fato de que cada vez existam menos leitores. Mas o livro não morreu, a sua
produção tem aumentado em todo o mundo; a revolução digital representa uma vida
nova e diferente para os textos.
4º) O autor ressalta que a idéia de ter ocorrido uma ruptura entre a era do
manuscrito e a do impresso não é aceita por vários autores. Em seguida, ele aborda
as técnicas usadas para se fazer um texto e como usá-las, como, por exemplo, o
manuscrito em que a leitura era feita em voz alta e o impresso em que a leitura é
silenciosa. Segundo o autor, a utilização da mais moderna tecnologia virtual ainda
exige o texto em papel, pois o passado do livro impresso continua presente nas
novas técnicas de criação de um texto. Portanto, o livro impresso não tem seu fim
previsto, mas os textos digitalizados facilitam a consulta dos livros.
5º) Para Belo, a invenção da tipografia foi a inovação mais marcante na
história do livro, ele cita que em vários países europeus foram feitas investigações
para descobrir o inventor da tipografia, disputando com Gutemberg a autoria desse
feito.
6º) O autor aborda uma questão difícil ao mencionar que “os leitores
‘reescrevem’ a seu modo os textos que lêem”. (BELO, 2002, p. 53), pois tanto a
escrita como a leitura são produtoras de sentido.
7º) Belo aponta para as diversas estratégias para condicionar, controlar ou
reprimir os leitores e as leituras. Ele defende a idéia de que existam as boas e as más
leituras e interpretações, por isso, a necessidade delas serem acompanhadas,
especialmente, quando se trata das classes populares e textos religiosos. O autor abre
um espaço para falar das salas de leitura, bibliotecas, em que a estrutura, o
mobiliário, a iluminação, a arrumação influenciam no comportamento do leitor.
8º) O aumento dos trabalhos sobre os objetos escritos e como foram escritos
enriqueceram a reflexão sobre o livro e a leitura. Belo destaca como na época
medieval a forma era importante, especialmente quando se falava em Deus ou sobre
um monarca. Em seguida, ele faz uma relação entre a escrita e seu poder.
9º) O autor relata como se iniciou a história do livro no Brasil no período
colonial, e, em oposição ao eurocentrismo, mostra também a história do livro em
outros continentes, como no Oriente Médio e no extremo oriente asiático.
10º) Belo aponta para outras publicações além do livro, na era de Gutemberg,
como folhetos ocasionais e periódicos, panfletos públicos, orações religiosas. Essas
publicações, mais baratas que a publicação de livros e com retorno mais rápido,
permitiram aos livreiros acumular capital e ampliar as formas de comercializá-las,
como a venda por assinatura.
11º) O autor lembra da importância da comunicação manuscrita que retira a
exclusividade do livro como meio de comunicação de texto escrito, ressaltando
também as conversas como outra forma importante de divulgar o conteúdo dos
livros.
12º) Belo destaca o aparecimento do editor como profissão autônoma na era
contemporânea, a emancipação sócio-profissional dos autores que começaram a
receber os direitos autorais pelas obras e o fim da censura prévia para os livros. O
autor salienta a combinação entre imagem e texto, da qual também é possível se
fazer uma leitura, "nem toda leitura é leitura de texto" (Belo, 2002, p. 96), e explica
que a relação entre o livro e o digital deve ser observada a partir de sua utilização, e
não do objeto em si.
13º) Ao concluir sua obra, Belo nos chama atenção para o que foi mais
interessante nela: mostrar as diferenças entre um livro e um texto, pois não é
somente o texto que implica sentidos, a sua forma também tem sentido. Segundo ele,
o sentido do texto depende da sua leitura e interpretação, e completa: tudo que está
dentro do livro nos envia para fora dele.
14º) A obra de Belo é recomendada para profissionais e demais interessados
da área de Biblioteconomia, História, Letras, e áreas afins, por proporcionar um
entendimento de como foi construída a história do livro e da leitura através dos
tempos, desde a sua origem até os dias de hoje.
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TEXTO 12
BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo
Horizonte: Autêntica, 2002.
Resenhado por: Rafael Santos (Biblioteconomia –
UFSC)
1º) Belo nasceu em Paris, em 1971. Cursou história na Universidade Nova de
Lisboa e fez mestrado no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
Entre 1997 e 2001 colaborou com a comissão dos descobrimentos portugueses na
elaboração de dois CD-ROM de fontes de bibliografia portuguesa. Este contato com
a edição digital fez-lhe crescer o interesse pela reflexão sobre o livro e a leitura
articulada entre o passado e o presente.
2º) O objeto deste texto é a publicação do autor de “História e livro e leitura”,
que foi elaborado a partir de um estudo e citações baseadas na bibliografia de 56
autores, alguns como: Chartier, Certeau, Martin, Fontaine,Ginzburg, McLuhan,
McKenzie e Eisenstein. Essa obra possui 113 páginas e, é composta por: sumário,
apresentação, três capítulos, conclusão e referências bibliográficas.
3º) O livro inicia com uma apresentação da autoria dele próprio, o qual faz
uma comparação entre o modo de produção de um livro atualmente, que utiliza as
ferramentas da informática e modernas técnicas de edição, com a produção de um
livro no século XVII, mostrando todas as dificuldades que a época e a falta de
tecnologia apresentavam.
4º) No capítulo I, "Do livro digital ao livro impresso" o autor fala da questão
da história do livro, sendo um dos campos de pesquisa que mais se desenvolveu nas
duas últimas décadas. O aumento nessa área de pesquisa é contemporâneo,
provocado pela revolução que o computador e a Internet, trazem as diferentes
atividades relacionadas com o livro, afetando o seu trajeto desde o processo de
escrita a edição, indo até a leitura. O autor conclui que em tempos da escrita e da
leitura digital, pelo menos por enquanto, o impresso, o manuscrito e, em
conseqüência, o papel, fazem parte fundamental dos nossos hábitos de trabalho.
5º) No capítulo II, "O que é a história do livro e da leitura?", o autor relata
que a atual história do livro teve origem na tradição de estudos bibliográficos. Foi na
França que foi publicada a obra "O aparecimento do livro", em 1958 por (Martin e
Febvre, 2001,1958), na apresentação deste são seus objetivos: "Estudar a ação
cultural e a influência do livro durante os trezentos primeiros anos da sua
existência". Em que, os autores pretendiam explorar as relações entre os livros,
enquanto veículos de textos, memórias, idéias e a sociedade de que faziam parte.
Também é dito por Belo que a passagem do livro à leitura, representa uma etapa do
livro e pode estar em uma biblioteca local, em que as diferenças culturais atravessam
os diferentes grupos sociais, com uma forma mais exemplificada além da simples
oposição entre o povo e elites.
6º) No capítulo III, "Para além do livro impresso", é dito pelo autor que no
livro e na leitura passam diferentes metodologias e correntes que nos ajudam a
compreender os mais variados aspectos do mundo social e cultural. Eles ajudam a
quebrar barreiras entre saberes, tornando-se como uma linha de comunicação entre
diferentes especialistas. Estamos perante um conjunto de disciplinas em diálogo, que
se constituíram a partir da aproximação sucessiva de tradições acadêmicas distintas,
passando assim a globalizar a informação.
7º) Em sua conclusão, Belo diz que o livro e o texto não são as mesmas
coisas e, em um livro não é só o texto que "fala" e, sim todo o conjunto de
características deste. Porém, o texto sofre diversas interferências no percurso que faz
até chegar ao leitor. Para o autor, antes e depois de Gutemberg existiram vários
meios de comunicação do texto escrito. Também é apontado que a leitura foi e é
ainda uma prática partilhada, mesmo que seja feita solitária para compreendê-la é
preciso sair do texto ou do livro e relacioná-la com o meio dos leitores.
8º) Belo encerra sua obra, falando que a história do livro e da leitura,
contribui para estudar a formação do espaço público e a vida privada, a propaganda
política e a alfabetização, e também a afirmação do nacionalismo ou a cultura de
massas.
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9º) Com isso, fica visto essa interessante obra, que foi elaborada por
resultados obtidos de um amplo estudo em uma riquíssima fonte bibliográfica, nos
levando mais além do que uma simples fonte de informação, pois o texto é muito
relevante. Fica a recomendação desta importante obra a pessoas de diferentes áreas
do conhecimento que queiram compreender algo sobre a "História & Livro e
Leitura".

TEXTO 13
BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo
Horizonte: Autêntica, 2002.
Resenhado por: Robson Leandro (Biblioteconomia –
UFSC)
1º) História & Livro e Leitura, se apresenta de uma forma clara e muito bem
explicada, na qual, Belo discorre utilizando citações pertinentes, para afirmar suas
principais idéias em relação ao tema.
2º) Esta obra é composta por três capítulos relevantes, Do Livro digital ao
livro impresso; O que é a história do livro e da leitura? e Para além do livro
impresso.
3º) História & Livro e Leitura, começa com uma breve e interessante
apresentação, na qual, o autor, faz uma comparação em como é produzido um livro
no século XXI, com o que era feito no século XVII, o que acarreta muitas diferenças
nos dois modos de produzir um livro.
4º) No primeiro capítulo, Do livro digital ao livro impresso, se destacam:
Revolução digital e história do livro e A técnica e os seus usos.
5º) Em Revolução digital e história do livro, o autor, começa a discorrer suas
idéias sobre o assunto. Ele fala sobre o desenvolvimento nas duas últimas décadas,
do aumento da pesquisa histórica sobre a história do livro, e que, esse incremento,
foi motivado em grande parte pela revolução que o computador, e agora, a Internet,
trouxeram e afetaram nas atividades relacionadas com o livro. Nisto, o autor, mostra
algumas mudanças que o computador trouxe à produção do livro. Mas, como
ressalta essa revolução toda, não mudou muito a forma de como o objeto, o livro, era
produzido no século XVII. Porém, com o aumento da digitalização de textos e
imagens, o que antes só se lia de forma impressa, no século XXI, pode ser lido em
vários suportes, como a Internet, em CD-Rom, numa tela de computador, e outros
suportes. É muito interessante, saber que, a leitura feita em uma tela de computador
é forçosamente lida de uma outra maneira, assim, o autor mostra algumas mudanças
pertinentes que ocorrem, para afirmar sua reflexão, como, a mudança na seqüência
de leitura, o desaparecimento de gestos e sensações do leitor, a utilização do mouse
para passar de capítulo de um texto, e outras mudanças interessantes. Um outro
assunto que aborda, é com relação ao sentimento, que o formato digital se constitui
em uma ameaça ao formato tradicional do livro, e outra preocupação, é a que
existam cada vez menos leitores, devido a forte influência da televisão e da cultura
de massas, além é claro, do próprio computador, que estão fazendo o livro e a leitura
perderem seu espaço, o que, segundo o autor, traria conseqüências negativas a
aquisição de conhecimento e para a cultura. Dessa forma, o autor discorre sobre
ambos questionamentos, demonstrando que eles são discutidos e debatidos por
profissionais de diversas áreas, interessados nesses temas.
6º) Ainda no primeiro capítulo, em A técnica e os seus usos, Belo, faz uma
ótima reflexão sobre a evolução dos modos de ler e sobre as técnicas usadas,
utilizando como apoio, citações de especialistas importantes, como Paul Saenger,
que aborda sobre o nascimento da leitura silenciosa, e vale a pena dar uma
conferida, pois este subitem é bom. Continuando, o autor, utiliza também, Roger
Chartier, para prosseguir sua discussão, já entrando no efeito da invenção da
tipografia, na forma do livro e na maneira de ler. Um outro ponto interessante, que
valoriza esse subitem, é a utilização tanto na China do século XI, como da Coréia do
século XIII, dos caracteres móveis, em terracota e em metal, que permaneceram
reduzidas por razões políticas e culturais. Vale ressaltar, que ele também discorre em
relação aos importantes efeitos que a imprensa produziu na sociedade.
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7º) No segundo capítulo, intitulado “O que é a história do livro e da leitura”,
se destacam entre os dez subitens: A história quantitativa; Crítica da história
quantitativa e A leitura acompanhada.
8º) Em, A história quantitativa, após falar sobre o clássico, O Aparecimento
do Livro, de Martin e Febvre, o qual, abriu os horizontes em relação a história do
livro, comentada no subitem anterior, o autor, fala sobre a historiografia francesa,
que estudou “quantitativamente os padrões da produção de obras, da evolução dos
diversos gêneros literários em circulação e da posse privada do livro” (Belo, 2002,
p.45). É muito interessante essa pesquisa feita pelos historiadores franceses, através
dessa forma, construíram séries em que os livros eram contados, os seus títulos
classificados por temas, e seus donos eram distinguidos socialmente.
9º) Porém, como ressalta o autor, em Crítica da história quantitativa, nos anos
70, ao mesmo tempo, que a influência francesa começava a aparecer em outros
trabalhos de países diferentes, ela começou a receber uma importante reavaliação
crítica. Nisso, ele utiliza os trabalhos de Robert Darnton sobre a importância dos
livros clandestinos e da literatura de circulação, que se revela, em um tema relevante
para a obra de Belo.
10º) Um outro subitem que chama muita a atenção e vale a pena conferir, é A
leitura acompanhada, em que, mostra várias e interessantes estratégias utilizadas, em
diferentes épocas, para impor, para fiscalizar ou coibir os leitores e as leituras. Ele
vai discorrendo várias etapas importantes da história, como no mundo católico, por
exemplo, em que a tradução da bíblia para a língua local era proibida, e para sua
substituição, se redigia livros de salmos, resumos dos textos bíblicos e outras coisas.
É curioso também, o ambiente de leitura, como bibliotecas, salas de aula ou gabinete
de leitura, pois para o autor, toda a estrutura que compõe o local onde se faz a
leitura, influiu diretamente no comportamento do leitor.
11º) No terceiro e último capítulo, intitulado de, Para além do livro impresso,
Belo discorre sobre assuntos contemporâneos ligados ao tema abordado, e
entendemos que se destacam os seguintes: Na era de Gutenberg: outras publicações
e Na época contemporânea: novos impressos.
12º) Na era de Gutenberg: outras publicações, o autor trata de outras formas
de publicação que já existiam antes da invenção da imprensa, e que continuaram a
existir, até pelo menos o século XIX. Ele traz ao conhecimento de todos, que nas
tipografias não apenas se imprimiam livros, mas também, outros materiais
impressos, como, por exemplo, folhetos, periódicos, orações religiosas, éditos
régios, retratos e gravuras feitas a partir da madeira e do metal, entre outros. O autor
explica que esses outros objetos impressos, tinham uma grande importância
econômica para os livreiros e impressores. Outro aspecto, que o autor aborda é sobre
a comunicação manuscrita, que reproduzia livros, cartas, poema, e se destinavam a
um número reduzido de leitores, de forma mais barata de se fazer e de difusão mais
rápida que o impresso. O último aspecto interessante, que enriquece a obra de Belo,
é sobre a publicação oral de textos, são as orações pronunciadas nas academias
literárias, representações teatrais, histórias contadas, e outros. Essas são as formas
interessantes que valorizam muito mais, a história do livro e da leitura.
13º) Em, Na época contemporânea: novos impressos, Belo comenta sobre
alguns trabalhos e mudanças ocorridas na história do livro e da leitura, na época
contemporânea. Relata que esse período é caracterizado por novas camadas de
leitores, que a escola e a urbanização ajudaram a produzir. Infelizmente, como diz o
autor, essa nova fase trouxe consigo a perda da hegemonia do livro impresso, pois,
perdeu lugar para outros objetos tipográficos, como o jornal, revistas, anúncios
publicitários e outros. Nisso, ele fala sobre alguns trabalhos da história do livro e
leitura no Brasil, no período contemporâneo, que são os textos didáticos. Esses
textos são a maior parte da economia das editoras, e são de uma grande importância
para as mesmas. Porém, mesmo com sua importância, o autor esclarece muito bem,
uma coisa que nós todos já sabemos, o livro escolar é desprestigiado e muito mal
cuidado. Vale lembrar também, de outros objetos impressos, usados no cotidiano, e
que desempenham função prática, como os manuais, formulários, livros de receitas
de cozinhas, que são muito utilizados na atualidade e servem de pesquisa para os
historiadores.
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14º) Desse modo, se desenrola a História & Livro e Leitura, com Belo,
procurando esclarecer suas reflexões pertinentes e interessantes sobre a história do
livro e da leitura.
15º) Em suma, História & Livro e Leitura, se trata de uma obra preciosa,
digna de uma leitura, pois, é uma excelente fonte de conhecimento sobre a história
do livro e da leitura, que aborda muitos assuntos agradáveis e interessantes, e se
revela de grande utilidade à pesquisadores, professores, historiadores, acadêmicos da
área, e a pessoas interessadas em conhecer mais sobre essa temática.
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TEXTO 14
BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo
Horizonte: Ed. Autêntica, 2002.
Resenhado por: Elizabeth Cunha (Biblioteconomia –
UFSC)
1º) A obra divide-se em três capítulos:
Do livro digital ao livro impresso;
O que é a história do livro e da leitura?;
Para além do livro impresso.
2º) O autor, em “A história do livro e da leitura” considera o texto como
abstrato, mas não o propõe sem ter relação com o livro. Para ele, pode tornar-se
como sendo a história cultural, social, econômica ou religiosa do seu contexto, onde
corresponde a modos de leitura diversos, como o hábito de ler em voz alta e o da
oralidade. Para Chartier, sendo o livro impresso ou manuscrito, além das marcas
intelectuais, também traz em si as marcas das práticas artesanais ou mesmo
industriais, de sua relação com o leitor, de um proprietário ou mesmo do simples ato
da leitura, enviando-nos, assim, para fora dele mesmo, a partir do que está escrito
dentro dele.
3º) Belo, no primeiro capítulo enfatiza o sentido da revolução digital como
não tendo mudado a essência do texto no livro. Na era da escrita e leitura digitais, o
texto impresso, o manuscrito e mesmo o papel, fazem parte fundamental dos nossos
hábitos de trabalho. Belo também sugere que a digitalização proporciona outras
maneiras de leitura, e se o futuro do livro é incerto, não se deve anunciar sua morte,
o que seria um sintoma da incapacidade de compreensão das mudanças que o texto
vem sofrendo.
4º) O fato de os historiadores poderem contribuir de forma concreta para as
políticas de conservação do livro, do texto como conhecemos, já que os perigos para
a generalização da dos textos digitalizados, em relação à falta de espaço, teria na
digitalização sua solução, dificultando a consulta aos livros originais, em suporte de
papel, perdendo-se, portanto os elementos físicos que compõem a obra, e produzem
significados para o leitor.
5º) No segundo capítulo, Belo assemelha algumas definições e diverge em
outras, recorrendo a vários outros autores e obras para tentar uma definição, fazendo
assim, com que seu texto torne-se um texto de citações, cita, por exemplo, o Institut
d’Histoire du Louvre, órgão francês que reúne várias instituições ligadas ao livro,
que afirma: “o objeto alargado de uma história do livro é a comunicação escrita.
Trata-se de uma área totalmente interdisciplinar em que dialogam a história, a
sociologia, a antropologia, e as ciências da linguagem e da informação”. Para
Donald F. Mckenzie é uma: “sociologia dos textos”.
6º) O autor critica também a história quantitativa, por ela não ter se
preocupado com a diversidade das apropriações que a obra pode ser suscetível.
Segundo ele, os historiadores pretendiam abranger o conjunto de todas as produções
literárias, procurando avaliar o peso da tradição e os best-sellers esquecidos, mas
também se desinteressavam pelo conteúdo de tais obras. A história da literatura e
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das idéias fazia o inverso: lia os textos e pouco se interessar pelo contexto histórico
da sua circulação e de como os livros eram recebidos pelos leitores.
7º) Mostra ainda que se pode avaliar a relação autor/obra/público como
sendo, em cada época uma relação de diálogo. A aproximação entre história e
literatura, o estudo bem contextualizado das obras, atento a sua linguagem, ao seu
impacto, conduz à uma renovação de perspectivas, concomitante com outras
mudanças ocorridas na história das idéias, o que conduziu a uma renovação das
mesmas.
8º) No terceiro capítulo, belo classifica a renovação do interesse, crescente
nos últimos anos, pelos aspectos formais e gráficos do texto impresso e também pelo
sentido e pela escrita. O autor salienta que o objeto de estudo tornou-se vasto,
adquirindo assim um aspecto de interdisciplinaridade, um conjunto de disciplinas
em diálogo. Durante muito tempo, a história do livro foi sinônima de história das
origens da tipografia, da invenção dos impressos por Gutemberg, negligenciando-se
por completo suas fases anteriores.
9º) É evidente que se deve estender o conceito de edição de obras a ambientes
culturais em que a leitura e o contato com o escrito eram muito freqüentes, como na
Antigüidade Grega, Romana ou Bizantina. Belo defende a leitura como sendo uma
atividade que requer a atribuição dos sentidos, existindo, portanto, uma leitura dos
sentidos transportados pela imagem e mensagem que transmite. Nem toda leitura é
leitura de texto, podemos falar de uma leitura das imagens, presente em igrejas, nos
monumentos, pintura, fotografia, cinema, Internet, out-doors, e a própria natureza.
10º) O texto é de fácil e agradável leitura, já que transporta o leitor para um
outro ambiente, convidando-o a ser “desbravador” dos fatos que envolvem a história
do livro e da leitura, levando-o de fato a uma viagem para dentro do livro, não sendo
escrito de forma linear, o autor está sempre relacionando o passado com o presente,
ou mesmo supondo o futuro, como que construindo a história do livro e da leitura.
11º) Devido à interdisciplinaridade do texto, este é indicado para
historiadores, sociólogos, antropólogos, acadêmicos, pesquisadores, lingüistas e
bibliotecários, sendo, pois tal interdisciplinaridade que torna variada, sua
importância.

TEXTO 15
BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo
Horizonte: Autêntica, 2002.
Resenhado por: Marchelli Silveira (Biblioteconomia –
UFSC)
1º) A obra “História & Livro e Leitura” do historiador francês André Belo
discute a problemática das inúmeras produções em torno da história do livro e da
leitura e no qual se cruzam, entre outras, as modificações que o computador e a
Internet trazem a este assunto.
2º) No primeiro capítulo, o autor relata a revolução digital com o surgimento
do computador em que a história do livro desenvolveu-se através das novas
tecnologias. As formas de leitura também se modificaram constituindo uma ameaça
ao formato tradicional do livro. Belo ainda discute o poder da imprensa na história
do livro e da leitura e a preocupação que a digitalização traz em relação à memória
do livro em forma impressa.
3º) O autor enfatiza no segundo capítulo que, dentro da história do livro e da
leitura, a invenção da tipografia foi à inovação que mais marcou diante de tantos
formatos assumidos pelo livro. Ainda é relatado que o livro impresso além de ser um
meio de divulgação de textos e imagens, tornou-se uma mercadoria, nascendo assim
uma história social e econômica não dissociada dos aspectos culturais e intelectuais
do livro. Belo cita autores como Chartier e Darnton para enfatizar a história
quantitativa do livro, os meios de leitura e a história da escrita.
4º) No último capítulo, o autor descreve a globalização da informação, a
interdisciplinaridade da história do livro e da leitura, entre outros.
5º) O autor conclui a obra dizendo que “A história do livro e da leitura tornase então a história cultural e social, econômica ou religiosa. Ela contribui para
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estudar a formação do espaço público e a vida privada, a propaganda e a política e a
alfabetização, a afirmação do nacionalismo e da cultura em massas” (Belo, 2002, p.
63).
6º) Esta obra de Belo é destinada a estudantes, profissionais e interessados
em conhecer as etapas da história do livro e da leitura. O texto é rico em detalhes
(alguns até mesmo desnecessários), com linguagem apropriada para pessoas da área
exigindo assim maior concentração e releitura para leigos no assunto. O livro
apresenta citações de vários pesquisadores da área, como Roger Chartier, por
exemplo, onde em muitos momentos, determina a ausência da opinião de Belo sobre
alguns assuntos. Mesmo assim, a forma como o autor descreve seu texto nos faz
viajar pela história da cultura escrita, do livro e leitura até as dúvidas atuais em
relação à continuidade do livro com as novas tecnologias.

TEXTO 16
BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo
Horizonte: Autêntica 2002.
Resenhado por: Rudinei Silveira (Biblioteconomia –
UFSC)
1º) É dito pelo autor que o livro para obter o seu formato final passa por
vários processos, sofrendo modificações que influenciam na forma que será efetuada
a leitura, pela pessoa que tiver contato com a obra devidamente organizada.
2º) André Belo nasceu em Paris, em 1971. Viveu em Lisboa, a partir de 1974,
onde cursou História na Universidade Nova de Lisboa e fez mestrado no Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Em 1998 regressou a Paris, onde vive
atualmente, preparando, na École des Hautes Études em Sciences Sociales, um
doutoramento sobre escrita e leitura de jornais, em Portugal, no século XVIII, entre
outras colaborações na área literária.
3º) Este livro requer atenção do leitor e até releitura para não correr o risco de
perder o contexto do assunto, pois Belo faz um regresso ao passado constantemente
com o auxílio de outros autores que são citados no decorrer do texto como Chartier,
McKenzie, McLuham, Darnton, entre outros.
4º) A obra é composta de sumário que agiliza o acesso ao conteúdo da obra,
seguido da apresentação, onde o autor descreve o “passo a passo” da criação do
texto, comparando como seria redigido no passado, como pode ser visto no inicio do
terceiro parágrafo onde Belo discorre, “mas se estivéssemos no século XVIII este
livro poderia ter sido redigido do seguinte modo [...]”. Dividindo o texto em três
capítulos e 21 subtítulos, tendo o encerramento da obra com a conclusão.
5º) Como temáticas relevantes são tratados os formatos dos livros e da leitura
que se entrelaçam na história da escrita, levantando o crescente questionamento do
futuro do livro e que forma ele terá, ditando assim a forma que será lida, como Belo
(2002) questiona, “resistirá o livro à Internet e aos apelos da leitura fragmentada e
distanciada? O que podemos aprender com os livros de nossos antepassados que sem
cessar nos interpelam através de imagens no cinema, em telas ou em outros livros?”
6º) Dentre várias questões focalizadas neste livro, ressaltamos as que
consideramos de maior relevância:
6.1) • O computador conseguiu revolucionar a maneira de produzir e escrever
um livro;
6.2) • Discussões sobre o futuro do livro em seu formato tradicional.
Observando que não é nova a idéia que o futuro do livro no formato impresso está
comprometido;
6.3) • A invenção de Gutemberg;
6.4) • Revolução do formato do livro com as mudanças técnicas feitas no
texto;
6.5) • As vendas de livros e periódicos permaneceram pequenas diante das
novas técnicas de produção;
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6.6) • O autor observa que embora não se acredite firmemente que o fim do
livro esteja próximo, acredita-se que o que possa acontecer é que devido ao acúmulo
de obras e do pouco espaço destinados a elas os livros digitais tomem o lugar dos
livros impressos levando assim a destruição do material impresso e de toda a sua
história;
6.7) • Tenta fazer uma conceitualização da história do livro e da leitura;
6.8) • Com o aumento de sua produção e menor preço de seus custos torna-se
necessário catalogar livros e textos;
6.9) • A invenção do livro e a invenção de sua história nos primeiros anos de
sua existência;
6.10) • A influência francesa na história do livro;
6.11) • A clandestinidade das obras principalmente na França, no século
XVIII;
6.12) • Proibição da leitura de alguns textos pela igreja;
6.13) • Crescente aumento da importância da escrita na sociedade dos séculos
XV e XVI;
6.14) • A história do livro;
6.15) • Imprensa no Brasil;
6.16) • Sobre o culto ao livro impresso que vem da Europa;
6.17) • Criação da leitura de imagens;
6.18) • “Um texto não é um livro” (BELO, 2002).
7º) Esta obra é direcionada a todos os interessados no estudo da história da
escrita, pois Belo (2002) com a ajuda de outros autores como Chartier e Mckenzie
faz um apanhado geral do que se refere à história da escrita indo além chegando ao
questionamento do seu formato no futuro.
8º) Este livro é de grande valia par a área literária, sendo recomendável para
pesquisas, pois traz várias citações de outros autores ou para aprofundamento do
conhecimento sobre o assunto, deixando mais amplo o ponto de vista do leitor que
entra em contato com esta obra.
Referências Bibliográficas
CHARTIER, Roger. A cultura escrita na perspectiva de longa duração. In: Cultura
Escrita, Literatura e História. Porto Alegre: Artmed, 2001.

TEXTO 17
BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo
Horizonte. Autêntica 2002, 116 p.
Resenhado por: Débora Porto (Acadêmica do Curso
de Biblioteconomia – UFSC
1º) “Trata-se antes de falar do livro como um objeto que tem história e
mostrar como essa história tem sido contada pelos historiadores”. Com essa frase,
enunciada na apresentação, André Belo, historiador franco-português, nascido em
Paris, em 1971 e criado em Lisboa a partir dos três anos, formado em História pela
Universidade de Lisboa, mestre em Ciências Sociais pela mesma instituição,
atualmente doutorando da École de Hautes Études em Sciences Sociales em Paris,
colaborador (entre 1997 e 2001) da Comissão dos Descobrimentos Portugueses
(onde elaborou dois CD ROM de fontes de bibliografia portuguesa), se dispõe, nesse
livro, a fazer uma reflexão sobre o livro e a leitura, da relação entre o passado e o
presente, e de que modo a Internet e os meios digitais influenciam a relação entre o
livro tradicional e o leitor.
2º) Composto de 116 páginas e dividido em apresentação, três capítulos
(intitulados respectivamente “Do livro digital ao livro impresso”, “O que é história
do livro” e “para além do livro impresso” e uma conclusão), o livro é subdividido
em 21 temas, onde são discutidos os aspectos históricos da produção literária e da
leitura, passando por estudos elaborados pelos mais diversos e renomados
historiadores, e desmistificando a figura de Gutenberg. Na apresentação, o autor
traçando um paralelo entre a maneira que o livro era impresso, e como ele é
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produzido atualmente, diz que “esse livro é uma reflexão em torno da história do
livro” (p.15). No primeiro capítulo, ele começa a fazer uma reflexão sobre o futuro
do livro, que é “fruto de uma inquietação histórica” (p.17), fala sobre o sentimento
de ameaça que existe em torno do livro tradicional e que esse sentimento é, de certa
forma, causado pela ascensão do meio digital, onde os textos são manipulados pelo
leitor (que pode inserir comentários e acessar o mesmo de qualquer parte do
planeta), mas que por outro lado se perde a sensação de manuseio do livro. Citando
autores como Roger Chartier, Silva, Aranha, Petrucci, Anne-Marie Chartier e Jean
Hébrard, nos mostra como a preocupação com o futuro do livro é antiga e que vários
estudos foram feitos nos últimos tempos. Na temática seguinte, onde fala sobre o
poder da imprensa, cita Elisabeth Einsenstein e o seu livro A Revolução da Cultura
Impressa, que afirma que “a imprensa foi um instrumento de revolução cultural sem
precedentes na história da sociedade ocidental” (p.23). Na mesma, ele mostra
trabalhos de Chartier e McLuhan, e se baseia neles para provar suas afirmações; traz
também um breve apanhado histórico sobre as diferentes formas de livro. Outros
assuntos são tratados nesse primeiro capítulo, como as técnicas usadas para a
manufaturagem de livros, e como a manutenção do formato original do impresso é
importante para a nossa memória.
3º) No segundo capítulo, o mais extenso, Belo trata basicamente dos aspectos
históricos do livro, para que, de certo modo, possamos entender o futuro do mesmo.
Cita as afirmações de Darnton (1990), McKenzie (1986), bem como as bibliografias
(indispensáveis para a orientação dos leitores com a multiplicação dos textos), a
história quantitativa (onde foram feitos estudos que levam em conta a classificação
dos livros por temas, e os seus possuidores distinguidos socialmente), a leitura
acompanhada (estratégias para controlar e reprimir a mesma), história da escrita e
outros assuntos.
4º) Outros temas são tratados no decorrer do livro, sempre calcados em
estudos, tais como: abolição de fronteiras, a origem da leitura, Gutenberg e a sua
“invenção” da escrita, a necessidade de ampliar as fontes. Trata-se de um livro sem
dúvida alguma útil, mas que desliza em alguns detalhes: a linguagem difícil e,
principalmente, o excesso de citações, o que passa para o leitor a impressão de o
trabalho ser apenas uma compilação de textos de historiadores consagrados, não
passando, de fato, as opiniões do escritor sobre o assunto. Talvez também falte um
pouco mais de contemporaneidade, de trazer à tona realmente a relação entre livros e
tecnologia. Serve de leitura complementar para bibliotecários, historiadores e
estudantes dessas áreas, bem como para o público em geral, desde que
acompanhada, para maior compreensão, dos livros citados.

TEXTO 18
BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo
Horizonte. Autêntica 2002.
Resenhado por: Roni Silva (Biblioteconomia – UFSC)
1º) De acordo com Belo, a idéia do livro surgiu a partir de seu contato com a
edição digital, estimulando-lhe a reflexão sobre a relação entre o livro e a leitura. A
obra traz inúmeras citações de outros autores e gravuras com o objetivo de
contextualizar os pensamentos do autor e estabelecer os principais aspectos
históricos e da leitura em épocas específicas.
2º) Inicialmente, Belo faz a apresentação da obra, que se divide em quatro
capítulos intitulados: Do livro digital ao livro impresso; O que é a história do livro e
da leitura e Para além do livro impresso. Cada capítulo por sua vez possui subtítulos
específicos e no final da obra encontram-se a conclusão e as referências
bibliográficas.
3º) Na apresentação, Belo propõe uma comparação da edição na era digital
com a forma como os livros eram feitos no século XVII. No primeiro capítulo, o
autor expõe o desenvolvimento da história do livro, enfatizando nesse percurso a
chegada do computador e da Internet que passaram a atuar em todo o processo de
formação do livro.
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4º) Em seguida, o autor volta ao passado lembrando a importância da
tipografia na disseminação de textos, os quais se tornaram mais acessíveis aos
leitores. A invenção de Gutemberg teria originado um novo modo de percepção ou
de aquisição de conhecimento. O autor afirma que, na Antigüidade, os suportes da
escrita eram os papiros ou os pergaminhos, mas o códice os teria substituído,
possibilitando novas formas de leitura. Segundo Belo, uma das maiores dificuldades
para quem estuda o livro entre os séculos XV e XVII consiste em estudar o poder da
cultura impressa sem considerar a permanência do livro manuscrito.
5º) No segundo capítulo, o autor aborda o conceito da história do livro e da
leitura, estabelecendo a transmissão dos processos sociais e culturais que os textos
revelam. Belo afirma que as bibliografias se desenvolveram devido à divulgação de
um número cada vez maior de textos a partir da invenção da tipografia. O conceito
de quantificação é tematizado para o estudo do livro como revelador sócio-cultural,
estando implícito que a desigualdade na posse do livro indica uma diferença
econômica e social.
6º) Ainda de acordo com Belo, a passagem do livro à leitura estabelece a
relação entre o livro imóvel e a interpretação que a leitura possa proporcionar, pois o
leitor lê e interpreta o conteúdo escrevendo a história a sua maneira e dando novos
sentidos para aquilo que lê. Ele relata que nos séculos XVIII e XIX começa o
interesse pelos acessórios utilizados pelos leitores nos locais de leitura, permitindo
com que a forma de organização das bibliotecas influencie o comportamento do
leitor.
7º) No início do terceiro capítulo, Belo explica que o livro e a leitura
consistem no objeto em que se encontram as diferentes metodologias que atuam no
entendimento das obras em relação aos diferentes acontecimentos culturais. O livro
é considerado o resultado de uma atividade artesanal ou industrial e sofre a
influência de grupos específicos que deixam características próprias. Em seguida,
comenta a necessidade do intercâmbio entre regiões para se estabelecer o estudo do
livro sem o confinamento às fronteiras e línguas nacionais. De acordo com o autor, a
imprensa é um produto de exportação e o eurocentrismo desempenhou um papel
importante na história do livro e da literatura.
8º) O surgimento dos periódicos impressos, no início do século XVIII, é
apontado como o responsável pelas novas formas de organização do trabalho nas
tipografias possibilitando o surgimento de novas formas comerciais. O autor afirma
que a inexistência da imprensa no Brasil não foi a responsável pela pouca
publicação de livros e textos impressos e com o tempo surgiram novas camadas de
leitores.
9º) Na conclusão da obra, o autor nos revela que na elaboração do livro
existem vários outros elementos não verbais que o compõe, incluindo o suporte
físico e a aparência gráfica que também são interpretados pelo leitor. Em relação à
leitura, expõe a necessidade do leitor sair do texto e do livro e relaciona-lo com o
mundo social do leitor, com outros livros e leituras. Belo finaliza informando que a
história do livro e da leitura tornou-se a história cultural e social, história econômica
ou religiosa.
10º) Nesta obra, Belo não segue uma linha contínua sobre a evolução da
leitura e da escrita, pois em diversos momentos do texto, ele retorna a origem do
livro comparando com a leitura digital. O livro possui belas ilustrações e farta
referência bibliográfica, é recomendado para estudantes e graduados nas áreas de
história, letras, artes, biblioteconomia, sociologia e literatos ou editores.

TEXTO 19
BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo
Horizonte. Autêntica 2002.
Resenhado por: Carol Castro (Biblioteconomia –
UFSC)
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1º) O livro é uma das fontes mais ricas de que o historiador dispõe, nele
encontramos idéias do seu autor, as marcas do lugar social de onde escreveu, os
indícios da produção e da venda da obra, a materialidade e a espiritualidade do livro.
Alargando o seu âmbito, a história do livro estende-se hoje a toda comunicação
escrita, abrangendo jornais, revistas, textos e imagens, obras impressas e
manuscritas [...] A história do livro e da leitura torna-se também uma história sóciocultural.
2º) É dentro desse contexto que se encontram incessantes perguntas: Qual a
abrangência da história do livro e da leitura? Como terá sido quando Gutemberg
criou a imprensa e qual sua real importância? Resistirá o livro à Internet e aos apelos
da leitura fácil e distanciada? Todos estes questionamentos e muitas outras dúvidas,
a respeito do assunto, são esclarecidos na obra de André Belo, pesquisador e
especialista da área.
3º) O livro é dividido em três capítulos e estes esquematizados em tópicos. O
autor, na apresentação, principia o livro com uma sinapse da produção do mesmo,
do autor ao leitor, desde a sua escrita até a venda.
4º) No primeiro capítulo, Belo retrata o interesse que se desenvolveu a
respeito da pesquisa sobre a história do livro, fala da revolução que o computador
ocasionou no processo de criação do livro e do receio sobre o futuro do impresso
provocado pelo surgimento da leitura digital. A seguir é tratada a questão da
revolução nos meios de comunicação originada pelo impacto da invenção da
tipografia, reflete sobre a evolução dos modos de ler, tendo como referência o
manuscrito, ligado à oralidade e o impresso, associado à leitura silenciosa.
5º) Belo apresenta exemplos dos diversos tipos de suporte para a escrita
existente, desde os pergaminhos até o impresso, formatos que obrigam diferentes
formas de postura corporal, de organizar o texto, que segundo o autor “com o
formato digital será igual, porque a palavra ‘livro’ designa um suporte de texto e sua
forma vem mudando desde o passado e assim continuará no futuro” (BELO, 2002).
6º) No segundo capítulo, Belo vai se ater à definição da história e da leitura,
área interdisciplinar segundo ele e os autores que contribuem com conceitos, “Essa
história compreende a comunicação e todos os processos culturais e literários que os
textos afetam mais do que o livro como objeto material” (BELO, 2002). Fala da
criação de bibliografias, da relação entre o livro e a sociedade e dos estudos
quantitativos e qualitativos dos livros.
7º) O autor mostra a existência da variabilidade, histórica e social, da figura
do leitor, devido aos efeitos causados pela escrita e a relação entre os leitores e o
ambiente cultural. Nos tópicos finais é feito um “regresso” ao livro, estudando os
aspectos físicos do livro, com a idéia de que “a forma afeta o sentido” e fala-se da
difusão social do escrito.
8º) No capítulo final, Belo retoma alguns assuntos dos capítulos anteriores,
dando ênfase à interdisciplinaridade do assunto e abrangendo a história do livro
falando da produção, disseminação e recepção, o autor ainda faz uma passagem da
história do livro a história da edição, citando a necessidade de se modificar o âmbito
geográfico estudado, principalmente por causa da negligência a respeito dos textos
de outras regiões, como a escrita oriental, mostra também a importância dos outros
suportes, como os periódicos e folhetos e a comunicação manuscrita.
9º) Para finalizar, Belo defende a idéia que a relação entre o impresso e o
digital deve ser vista por suas utilizações e não pelos objetos em si, ele assegura que
o computador e os arquivos digitais são os mais recentes objetos do historiador do
livro e da leitura.
10º) O livro tem uma excelente apresentação gráfica, a bibliografia de todos
os capítulos é rica, tendendo a ser recente, sem ignorar os clássicos e apoiando-se
em importantes livros que tratam de pesquisas da área.
11º) A obra como um todo é um instrumento valioso, no que concerne à
história do livro e da leitura, certamente didática e de leitura relevante para
bibliotecários, educadores e para quantos estudam a leitura e a escrita, como
instrumentos úteis ao ensino e a pesquisa, acredito que esta obra contribui
substancialmente para aprofundar nossos conhecimentos.
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TEXTO 20
BELO, André. História & Livro e Leitura. Belo
Horizonte. Autêntica 2002.
Resenhado por: Alessandro Pinho (Biblioteconomia –
UFSC)
1º) A obra História & Livro e Leitura do autor André Belo, fala do processo
de criação e produção de um livro e das técnicas e eventos que o transformaram
através dos diversos momentos da história. Também são abordados os
acontecimentos que modificaram a leitura, seus métodos e as censuras e restrições
aos cidadãos. Belo nessa obra sempre cita o ponto de vista de outros autores, dando
assim ao leitor vários pontos para reflexão própria, já que em alguns momentos
esses pontos de vista são divergentes. O livro divide-se em três capítulos, são eles:
Do Livro Digital ao Livro Impresso, O Que é a História do Livro e da Leitura e
Para Além do Livro Impresso. Apesar da divisão o livro traz os três capítulos
interligados de forma que o leitor às vezes nem percebe a passagem de um capítulo
ao outro.
2º) No primeiro capítulo, Belo além de analisar o processo de produção de
um livro, faz também uma comparação entre os métodos de antigamente e os
empregados hoje em dia. O autor fala do livro como objeto, e as técnicas de
impressão que se desenvolveram na Europa. A tipografia que foi o mais importante
avanço da época, e que deu origem ao livro como conhecemos hoje. É nesse
momento também que o autor trata das revoluções tecnológicas, as quais
possibilitaram que muitos livros se encontrem em formato digital, daí surgem os
receios e polemicas pelo fim do livro impresso, mas também se vê todos os pontos
negativos das versões digitais, como perda das sensações próprias ao livro de papel
e a facilidade de perder-se a cronologia e propostas de leitura que o autor deseja.
3º) Belo trata também da crise da leitura de 1880 a 1980, época em que
qualquer coisa que se lia era considerada uma prática positiva, ao contrário da
época da segunda guerra onde algumas leituras eram consideradas desnecessárias.
Há nesse primeiro capítulo citações de vários autores, entre eles Roger Chartier,
esse recurso é usado de forma muito inteligente por Belo que com isso dá mais
credibilidade as suas observações e também possibilita ao leitor um universo de
idéias mais consistente e enriquecedor.
4º) O segundo capítulo é marcado por discussões como, as diversas
definições que o termo “história do livro” possui, e principalmente sobre se
realmente foi Gutenberg o inventor da tipografia, muitos povos reivindicam o
mérito da criação da tipografia, países de toda a Europa e os Estados Unidos da
América, buscam por impressos cada vez mais antigos a fim de provar que foram
os primeiros a obter a arte da impressão, mais tudo leva a crer que países do Oriente
Médio e Ásia, como China e a Coréia de seu modo já possuíam a arte de impressão
por caracteres móveis antes de Gutenberg.
5º) Belo, ainda nesse capítulo, fala do avanço das tecnologias de impressão
que possibilitaram o aumento do numero de exemplares, assim permitindo a posse
privada do livro e popularizando a leitura entre os cidadãos. O autor escreve seu
livro com vocabulário fácil e linguagem não muito formal, tornando a sua leitura
gostosa e atraente até mesmo a quem pouco se interessa pelo assunto, que pode tirar
da obra uma grande historia.
6º) No último capitulo, o autor fala das obras clandestinas, que se
proliferavam na época da criação da tipografia e também das dificuldades das
colônias como o caso do Brasil, que por não possuir a arte tipográfica tinha que ter
os livros de seus autores publicados em Portugal, e assim seguir os padrões de lá,
portanto, os livros brasileiros sofriam as censuras impostas por Portugal. Isso
também encarecia as obras, pois as mesmas vinham da Europa através de
embarcações. Houve também uma grande massificação do impresso e as obras
manuscritas foram também disponibilizadas em cópias impressas. O autor ainda
cita que na época da descoberta de Gutenberg, muitas obras eram de publicação
cara e de retorno não muito rápido, devido a problemas como a censura e os livros
clandestinos.
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7º) Ainda se frisa no livro outras formas de difusão dos textos, como teatro e
a própria oralidade, com as histórias contadas em versos e no Brasil as literaturas de
cordel, onde as histórias eram repassadas através de conversas. Belo fala também
no livro de quando a tipografia foi instalada no Brasil, com a vinda da família real,
para que circulassem as suas publicações e as que julgassem de interesse ao povo.
Foi no século XIX que surgiu a globalização da cultura, pois com o impresso os
textos podiam ir para outros países com grande facilidade. O autor termina
abordando o papel social do livro e de suas transformações, para que o leitor
associe o que lê com a sua realidade.
8º) História & Livro e Leitura é uma obra a meu ver, que não deixa nada a
desejar frente a grandes nomes como Roger Chartier e outros, pois trata os assuntos
de forma clara e dá sempre mérito a esses grandes expoentes da área, deixando
claro o seu ponto de vista, contudo o que apresenta na obra o leitor sente bem
informado, e com vontade de ler a pagina posterior, a leitura é agradável e muito
rica em informações. Esse livro certamente fará parte de qualquer boa bibliografia
sobre a história do livro e da leitura, trazendo a estudiosos e pesquisadores,
informações valiosas e sobre o assunto, e quem gosta de ler tem no livro de Belo
uma grande história, para nele fazer uma viagem na história do livro através dos
séculos, passando pelos rolos e os códices, as obras impressas até o livro, o próprio
livro que ele escreve, que foi feito de forma totalmente digital até ser impresso e
estar em nossas mãos.
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ANEXO D: RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO SOCIOCULTURAL PRÉ E PÓSINTERVENÇÃO
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ANEXO E: QUESTIONÁRIO DO GRUPO 1
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