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Este trabalho tem como objetivo investigar como o gênero projeto linguístico
discursivo pedagógico de leitura po
leitor, construindo um diálogo entre as diversas áreas do conhecimento no Ensino 
Fundamental II, contribuindo para a formação do aluno/leitor e do professor/leitor. A 
metodologia adotada baseia
partes e o todo do objeto, considerando que, na interação, o todo contém as partes e 
vice-versa, possibilitando ao investigador a percepção de um mediante a percepção 
do outro. As reflexões apresentadas são resultado da análi
por dois projetos linguístico
PCN, Bakhtin, teóricos como Ponzio (2008, 2010a), Geraldi (1997, 2010a, 2010b), 
Miotello (2007, 2010), Faraco (2009), Fiorin (2008) e outros. Os gênero
são focalizados em relação direta com o fazer humano como tipos relativamente 
estáveis de enunciados, historicamente construídos na interação entre os sujeitos 
que os utilizam para expressar o seu dizer. O projeto linguístico
pedagógico de leitura, trabalhado com os gêneros numa perspectiva interdisciplinar 
e transdisciplinar, é apresentado como uma alternativa para a escola dinamizar o 
trabalho de leitura, possibilitando a formação do aluno/leitor, contribuindo para a 
construção de um conhecimento mais abrangente e
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FORMANDO LEITORES: DA INTERDISCIPLINARIDADE E DA 
TRANSDISCIPLINARIDADE EM PROJETOS LINGUÍSTICO

PEDAGÓGICOS DE LEITURA 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo investigar como o gênero projeto linguístico
discursivo pedagógico de leitura pode ser mediador no processo de formação do 
leitor, construindo um diálogo entre as diversas áreas do conhecimento no Ensino 
Fundamental II, contribuindo para a formação do aluno/leitor e do professor/leitor. A 
metodologia adotada baseia-se na fenomenologia dialética que trabalha com as 
partes e o todo do objeto, considerando que, na interação, o todo contém as partes e 

versa, possibilitando ao investigador a percepção de um mediante a percepção 
do outro. As reflexões apresentadas são resultado da análise do 
por dois projetos linguístico-discursivo pedagógicos de leitura em diálogo com os 
PCN, Bakhtin, teóricos como Ponzio (2008, 2010a), Geraldi (1997, 2010a, 2010b), 
Miotello (2007, 2010), Faraco (2009), Fiorin (2008) e outros. Os gênero
são focalizados em relação direta com o fazer humano como tipos relativamente 
estáveis de enunciados, historicamente construídos na interação entre os sujeitos 
que os utilizam para expressar o seu dizer. O projeto linguístico

ógico de leitura, trabalhado com os gêneros numa perspectiva interdisciplinar 
e transdisciplinar, é apresentado como uma alternativa para a escola dinamizar o 
trabalho de leitura, possibilitando a formação do aluno/leitor, contribuindo para a 

um conhecimento mais abrangente e significativo. 
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Miotello (2007, 2010), Faraco (2009), Fiorin (2008) e outros. Os gêneros discursivos 
são focalizados em relação direta com o fazer humano como tipos relativamente 
estáveis de enunciados, historicamente construídos na interação entre os sujeitos 
que os utilizam para expressar o seu dizer. O projeto linguístico-discursivo 

ógico de leitura, trabalhado com os gêneros numa perspectiva interdisciplinar 
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trabalho de leitura, possibilitando a formação do aluno/leitor, contribuindo para a 
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EDUCATING READERS: FROM INTERDISCIPLINARITY AND 
TRANSDISCIPLINARITY DISCURSIVE LINGUISTICS PROJECT OF READING. 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

This assignment has the object to do a research how the gender Educational 
discursive linguistic project of reading can be a mediator on the process of reader 
education, it has been built a dialogue among various areas of knowledge, it has 
helped on the reader student and reader teacher’s education. The methodology 
adopted has been based on the dialectics phenomenology that deal with the parts 
and the whole of the object, it has been considered that in the interaction the whole 
contains the parts and vice versa, it has been made possible to the researcher the 
perception through the perception of the other one. The reflections presented are the 
results of analysis of the corpus in dialogue with the PCN (National Parameter 
Curriculum), Bakhtin, theoricals like Ponzio (2008, 2010a), Geraldi (1997, 2010a, 
2010b), Miotello (2007, 2010), Faraco (2009), Fiorin (2008) and others. The 
discursive genders are focused in connection with human making as types relatively 
stable of statements historically built on the interaction among the subjects that use 
them to express themselves. The Educational discursive linguistic project of reading 
has been dealing with genders in an interdisciplinary and transdisciplinary 
perspective that is presented as an alternative for school to make possible the 
reader-student’s education, to be possible, the construction of a more comprehensive 
and significant knowledge. 

 
Key-words: reading; PCN; interdisciplinarity; transdisciplinarity; discursive gender. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A unidade exprime-se na diversidade. Todas as coisas sendo, ao mesmo 
tempo, unas e únicas na multiplicidade: unicidade de cada parte, de cada 
grão de areia, de cada gota d’água, de cada ser. A complexidade do vivo 
decorre, portanto, dessa unicidade e das relações invisíveis que ligam ao 
todo (SOARES, 2007, p. 25). 

 
 

A epígrafe que abre este texto indicia-nos a proposta de trabalho que se 

desenvolveu no Mestrado em Letras: Linguagens e Representações, o estudo e 

análise do gênero projeto linguístico-discursivo pedagógico de leitura numa 

perspectiva inter e transdisciplinar, que resulta em construção de conhecimento que 

surge da troca, da necessidade e do prazer que o homem tem de se dizer, dizer ao 

outro e ouvir o outro num processo dialético. E tudo isso acontece através da 

linguagem em suas várias nuances, que é dinâmica e interacionista. Por isso, 

 
considerando-se o processo natural de constituição do sujeito, na linguagem 
e pela linguagem, a melhor concepção da leitura e da escrita - em última 
instância manifestações concretas desse processo de constituição - é, sem 
dúvidas, aquela que abre espaço para o jogo interlocutivo que perpassa 
todas as relações sociais. Assumindo tal concepção, assumimos igualmente 
o fato de que a linguagem é uma atividade de interlocução que se realiza 
em diferentes instâncias sociais e se desenvolve em um processo real de 
trabalho linguístico “tenso, denso e precário”, constitutivo tanto da própria 
linguagem quanto dos sujeitos que dela participam (OSAKABE, 1993; 
GERALDI, 1993, 1996 apud PETRONI, 2008, p. 11). 

 

Mas, o que fazer para que a escola se dê conta dessa realidade e propicie 

meios a fim de que o aluno, percebendo tudo isso, construa um conhecimento 

integral, evitando-se, assim, a fragmentação? Como a nossa investigação é 

linguístico-discursiva, e mais, considerando que a linguagem e mais especificamente 

a leitura está em todas as áreas do conhecimento, pergunta-se: como o gênero 

projeto linguístico-discursivo pedagógico de leitura pode mediar o diálogo entre as 

diversas áreas do conhecimento no Ensino fundamental II, viabilizando meios para 

que o aluno se insira em contextos de aprendizagem interdisciplinares e 

transdisciplinares, resultando na construção de um conhecimento mais globalizado? 

Esse questionamento traz inquietações e torna-se o cerne do diálogo que se 

estabelece nesta investigação. 
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Ao longo da nossa experiência como professora de Língua Portuguesa no 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio, observamos que há um discurso que 

circula no ambiente escolar que enxerga o trabalho de linguagem como algo que diz 

respeito exclusivamente ao professor de Português. Perde-se, desse modo, a visão 

de que a linguagem está presente em todo fazer humano e, por conseguinte, no 

processo de construção do conhecimento em todas as áreas. Por isso, os PCN 

chamam atenção para essa situação: 

 
A ideia de que se expressar com propriedade oralmente ou por escrito é 
“coisa para a aula de Língua Portuguesa”, enquanto as demais disciplinas 
se preocupam com o “conteúdo”, não encontra ressonância nas práticas 
sociais das diversas ciências. Um texto acadêmico, ou mesmo de 
divulgação científica, é produzido com o rigor e cuidado, para que o 
enunciador possa orientar o mais possível os processos de leitura do 
receptor (PCN, 1998, p. 31 - 32). 

 

Esse discurso equivocado de que trabalhar com linguagem, com leitura é 

função só do professor de Língua Portuguesa nos inquieta e nos faz buscar, através 

desta investigação, estratégias que orientem a escola a enxergar a linguagem como 

elemento presente e fundamental para o processo ensino/aprendizagem em todas 

as áreas. Por isso, Kleiman (1996) alerta para o fato de que: 

 
Alarmam-se os professores de Ciências, História e Geografia pelo fato de 
seus alunos não lerem, e, no entanto, nada fazem para remediar essa 
situação. A palavra escrita é patrimônio da cultura letrada, e todo professor 
é, em princípio, representante dessa cultura. Daí que permanecer à espera 
do colega de Português resolver o problema, além de agravar a situação, 
consiste numa declaração da sua incompetência quanto à função de 
garantir a participação plena de seus alunos na sociedade letrada 
(KLEIMAN, 1996, p. 7). 

 

Essa reflexão de Kleiman e de outros pesquisadores com quem dialogamos 

neste trabalho tem ajudado a escola a enxergar a leitura como processo bem amplo 

e fundamental para o desenvolvimento do educando em todas as áreas do 

conhecimento. Desse modo, com o passar dos tempos, através dos estudos da 

linguagem, o conceito de leitura foi se ampliando. Antes, a leitura era vista como 

decodificação de sinais gráficos, simplesmente, dentro de um processo linear. Hoje, 

a visão se expandiu a tal ponto que se chega a falar em leitura de mundo (FREIRE, 

1997). 
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Essa concepção do ato de ler, que ultrapassa a fronteira das letras para 

alcançar o mundo, que se entrelaça nas relações entre os sujeitos, consigo mesmo  

e com o outro, que se torna mediadora, tanto dessas relações entre os sujeitos 

quanto dos conhecimentos por ele construídos, precisa alcançar, também, a escola. 

Assim, chega-se ao gênero projeto linguístico-discursivo pedagógico de 

leitura, uma vez que as estratégias desenvolvidas por ele possibilitam um trabalho 

dinâmico voltado para a leitura de tal modo abrangente que, se planejado e  

realizado de acordo com uma concepção de linguagem realmente viva, imbricada ao 

fazer humano, numa perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar, consegue 

estabelecer o diálogo entre as áreas do conhecimento e destas com a vida. 

Dessa forma, a concepção de leitura, aqui defendida, vai desde a letra até o 

mundo de modo geral, alcançando as práticas pedagógicas para todas as áreas de 

conhecimento, tomando o gênero projeto linguístico-discursivo pedagógico de leitura 

como mediador da interação linguístico-discursiva que resulta na inter e na 

transdisciplinaridade. Um aspecto a esclarecer é que, nas estratégias de leitura que 

envolvem gêneros discursivos, numa perspectiva inter e transdisciplinar, não se 

pode perder de vista que a leitura caminha junto com a escrita. Todavia, nesta 

pesquisa, focalizar-se-á somente a leitura como mediadora desse processo no 

Ensino Fundamental II, tendo os gêneros discursivos como pano de fundo de toda 

investigação. 

A escolha do Ensino Fundamental II como foco de nossa investigação se 

deve ao fato de ser o período escolar em que as várias disciplinas são distribuídas 

entre diversos especialistas em áreas diferentes e que, na maioria das vezes, 

trabalham seus conteúdos de forma individualizada e, de certo modo, isolados, sem 

manter diálogo com as demais disciplinas nem com a transdisciplinaridade. Assim, a 

nossa investigação busca indicar como, através do gênero projeto linguístico- 

discursivo pedagógico de leitura, a escola pode propiciar meios para o aluno 

desenvolver a sua competência leitora. A respeito disso, Hernandez & Ventura 

(1998) afirmam: 

 
A concepção da globalização vinculada ao tratamento interdisciplinar tem 
lugar, sobretudo, nas séries finais do Ensino Fundamental e no Ensino 
Médio. Parte do interesse do professorado de distintas matérias que se 
trabalhe em equipe e em tratar que os alunos descubram que os temas 



 

 
 
 

estão relacionados entre si (...). O propósito desse enfoque é oferecer uma 
resposta à necessidade de mos

 
Desse modo, parte

bakhtinianos, como o projeto linguístico

mediador no processo de formação do leitor, construindo um diálogo entre as 

diversas áreas do conhec

formação do aluno/leitor e do professor/leitor. Assim sendo, chega

específicos: 

   discutir o gênero projeto linguístico

interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, propondo um diálogo entre as 

diversas disciplinas no Ensino Fundamental

   analisar projetos linguístico

como um gênero discursivo presente no cotidiano de ensino/aprendizagem, 

mediando as relações interdisciplinares e transdiciplinares, contribuindo para a 

formação do aluno/leitor e do professor/leitor numa perspectiva

Dessa forma, consciente de que toda pesquisa, para alcançar os resultados 

almejados, precisa seguir um planejamento, o presente trabalho segue um 

planejamento que nos tem orientado em cada etapa da investigação rumo à análise 

do nosso objeto/evento. Es

com conhecimentos já construídos, ressignificando

num processo dialógico e polifônico. Corroborando com isso, Lakatos

 
diz-se que o conhecimento científico depen
que o mesmo:
a) 
sabe o que procura e como deve proceder para alcançar o que almeja
b) 
confirmadas, em leis e princípios já estabelecidos
c) 
de investigação a aplicação de normas e técnicas, em etapas definidas (p. 
32).

 
 

Seguindo essa orientação de Lakatos, de que a pesquisa deve seguir um 

método, escolhemos, como base metodológica, a fenomenologia dialética, que 

trabalha com as partes e o todo do objeto e vice

uma interação entre umas e

estão relacionados entre si (...). O propósito desse enfoque é oferecer uma 
resposta à necessidade de mostrar aos alunos a unidade do saber (p. 53).

Desse modo, parte-se do objetivo geral: investigar, a partir dos estudos 

bakhtinianos, como o projeto linguístico-discursivo pedagógico de leitura pode ser 

mediador no processo de formação do leitor, construindo um diálogo entre as 

diversas áreas do conhecimento no Ensino fundamental II, contribuindo para a 

formação do aluno/leitor e do professor/leitor. Assim sendo, chega

discutir o gênero projeto linguístico-discursivo de leitura como mediador da 

interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, propondo um diálogo entre as 

diversas disciplinas no Ensino Fundamental II; 

analisar projetos linguístico-discursivos de leitura da Rede Municipal de Ensino 

como um gênero discursivo presente no cotidiano de ensino/aprendizagem, 

mediando as relações interdisciplinares e transdiciplinares, contribuindo para a 

formação do aluno/leitor e do professor/leitor numa perspectiva

Dessa forma, consciente de que toda pesquisa, para alcançar os resultados 

almejados, precisa seguir um planejamento, o presente trabalho segue um 

planejamento que nos tem orientado em cada etapa da investigação rumo à análise 

do nosso objeto/evento. Esta investigação tem se desenvolvido através do diálogo 

com conhecimentos já construídos, ressignificando-os e construindo outros, sempre 

num processo dialógico e polifônico. Corroborando com isso, Lakatos

se que o conhecimento científico depende da investigação metódica, já 
que o mesmo: 

 é planejado. O cientista não age ao acaso: ele planeja o seu trabalho, 
sabe o que procura e como deve proceder para alcançar o que almeja

 baseia-se em conhecimento anterior, particularmente em hipótese já
confirmadas, em leis e princípios já estabelecidos (...);

 obedece a um método preestabelecido, que determina no processo 
de investigação a aplicação de normas e técnicas, em etapas definidas (p. 
32). 

Seguindo essa orientação de Lakatos, de que a pesquisa deve seguir um 

método, escolhemos, como base metodológica, a fenomenologia dialética, que 

trabalha com as partes e o todo do objeto e vice-versa, na perspectiva de que existe 

uma interação entre umas e outro, que dialogam e se entrelaçam, possibilitando ao
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estão relacionados entre si (...). O propósito desse enfoque é oferecer uma 
trar aos alunos a unidade do saber (p. 53). 

se do objetivo geral: investigar, a partir dos estudos 

discursivo pedagógico de leitura pode ser 

mediador no processo de formação do leitor, construindo um diálogo entre as 

imento no Ensino fundamental II, contribuindo para a 

formação do aluno/leitor e do professor/leitor. Assim sendo, chega-se aos objetivos 

discursivo de leitura como mediador da 

interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, propondo um diálogo entre as 

ura da Rede Municipal de Ensino 

como um gênero discursivo presente no cotidiano de ensino/aprendizagem, 

mediando as relações interdisciplinares e transdiciplinares, contribuindo para a 

formação do aluno/leitor e do professor/leitor numa perspectiva dialógica. 

Dessa forma, consciente de que toda pesquisa, para alcançar os resultados 

almejados, precisa seguir um planejamento, o presente trabalho segue um 

planejamento que nos tem orientado em cada etapa da investigação rumo à análise 

ta investigação tem se desenvolvido através do diálogo 

os e construindo outros, sempre 

num processo dialógico e polifônico. Corroborando com isso, Lakatos (1991): 

de da investigação metódica, já 

é planejado. O cientista não age ao acaso: ele planeja o seu trabalho, 
sabe o que procura e como deve proceder para alcançar o que almeja (...); 

se em conhecimento anterior, particularmente em hipótese já 
(...); 

obedece a um método preestabelecido, que determina no processo 
de investigação a aplicação de normas e técnicas, em etapas definidas (p. 

Seguindo essa orientação de Lakatos, de que a pesquisa deve seguir um 

método, escolhemos, como base metodológica, a fenomenologia dialética, que 

versa, na perspectiva de que existe 

outro, que dialogam e se entrelaçam, possibilitando ao 
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investigador a percepção de um mediante a percepção do outro. Sobre essa  

relação, Kosik (2002) diz: 

Cada coisa sobre a qual o homem concentra o seu olhar, a sua atenção, a 
sua ação ou a sua avaliação, emerge de um determinado todo que a 
circunda, todo que o homem percebe como um pano de fundo 
indeterminado, ou como uma conexão imaginária, obscuramente intuída. 
Como o homem percebe os objetos isolados? Como únicos e 
absolutamente isolados? Ele os percebe sempre no horizonte de um 
determinado todo, na maioria das vezes, não expresso e não percebido 
explicitamente. Cada objeto percebido, observado ou elaborado pelo 
homem é parte de um todo, e precisamente esse todo não percebido 
explicitamente é a luz que ilumina e revela o objeto singular, observando em 
sua singularidade e no seu significado (KOSIK, 2002, p. 31). 

 

Sendo assim, a investigação, aqui proposta, teve início com uma pesquisa 

bibliográfica através de leitura e fichamento de textos que abordam o tema em 

discussão. Continuando, selecionamos dois projetos linguístico-discursivo 

pedagógicos de leitura realizados no Ensino Fundamental II, os quais constituem o 

corpus desta pesquisa e servem de meio para as argumentações apresentadas, 

pois, segundo Bauer & Gaskel (2002, p. 39), toda pesquisa social empírica seleciona 

evidência para argumentar e justificar a relação que é a base de investigação, 

descrição, demonstração, prova ou refutação de uma afirmação específica. 

Esses projetos são resultados de concurso de projeto de leitura da rede 

pública de ensino. E a escolha desses dois justifica-se por estarem voltados para o 

Ensino Fundamental II e abrangerem, dentre outros, uma maior diversidade de 

gêneros discursivos e contemplarem a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, 

focos da nossa investigação. 

Portanto, no capítulo II, apresentamos uma visão geral a respeito da 

linguagem na concepção de Bakhtin, focalizando, principalmente, os gêneros 

discursivos, discutindo a origem desses estudos, o seu conceito, a maneira como se 

apresentam e o papel que exercem na interação linguístico-discursiva. Foram 

analisados dois projetos linguístico-discursivos pedagógicos de leitura como um 

gênero que circula no contexto linguístico do dizer escolar, baseando-nos no 

material escrito e que constituíram o corpus da investigação. Esses projetos 

participaram e foram classificados em um concurso de projetos de leitura promovido 

pela Rede Pública Municipal de Ensino. Inclusive, ao se inscreverem, os autores 

assinaram uma ficha de inscrição, concordando com o edital que dizia que 

autorizavam a rede a publicar tais projetos. Assim, as falas dos autores foram 
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transcritas do projeto escrito, bem como do relatório de realização das atividades e 

dos depoimentos, pois não tivemos contato face a face com os sujeitos envolvidos. 

Todavia, eles têm conhecimento dessa pesquisa. Por isso, anexamos a este 

trabalho um documento em que os autores autorizam a análise dos projetos de sua 

autoria como gênero discursivo, juntamente com os anexos, incluindo o relatório e  

os depoimentos. Esclarecemos, ainda, que o relatório e os depoimentos não foram 

analisados como gêneros discursivos. O seu papel foi funcionar como outra voz com 

que dialogamos para analisar os projetos. Assim, o relatório e os depoimentos 

participaram da discussão, estabelecendo conosco um dialogismo construído não na 

interação face a face, mas através da interdiscursividade. Através dessa 

interdiscursividade, dialogamos, ainda, com o escritor, ouvindo e transcrevendo a 

sua voz da “orelha” do livro em que ele contextualiza a obra, mostrando a relação do 

ficcional com o real. Nesse diálogo, incluímos, também, a voz de uma pedagoga e 

especialista em gestão que, na capa inferior do livro, registrou a biografia de Joilson 

Maia. Por isso, na metodologia adotada, fenomenologia dialética, para análise do 

corpus, o relatório, os depoimentos e esses dois textos se tornaram objetos/sujeitos. 

Assim, para se entender essa metodologia, essa relação sujeito/objeto, é 

preciso: 

 
Admitir que sujeito e objeto estão imbricados, que um só existe em relação 
ao outro, que são co-originais – sem o sujeito não há o objeto e sem o 
objeto não há sujeito – é o postulado primordial da fenomenologia. Diz o 
filósofo que o eu não é solus ipse, antes, quando analisa-se a constituição 
do sujeito, descobre-se o papel imprescindível do outro (objeto) (SILVESTRI 
in ALINE et all, 2006, 144). 

 
Foi isso que percebemos, na nossa investigação, ao analisarmos o corpus. 

Percebemos que o projeto, enquanto planejamento de atividades, simplesmente, 

sem o relatório de realização e os depoimentos dos sujeitos envolvidos, não 

conseguiria dizer tudo aquilo que disse na relação com o outro. Na nossa análise, 

observamos, ainda, que o relatório e os depoimentos dão voz ao projeto, tornando-o 

sujeito também. 

A essa percepção podemos relacionar as reflexões dialógicas de Bakhtin em 

que se destaca a importância das relações entre elementos no campo da linguagem. 

Para ele, a linguagem, em si mesma, isolada, vista fora da relação com o outro, se 
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torna abstrata e sem sentido. Por isso, optamos pelo diálogo entre o projeto, o 

relatório e os depoimentos. 

Nessa análise, consideramos o trabalho linguístico-pedagógico que é 

realizado a partir desse gênero e de que modo os gêneros discursivos são 

apresentados ao aluno/leitor, como se entrelaçam nas relações entre os sujeitos e 

se multiplicam, resultando num grande discurso heterogêneo formado por uma 

heterogeneridade. 

A análise desses projetos tentou responder a alguns questionamentos, tais 

como: quais são os objetivos? qual é o suporte teórico? quem são os sujeitos 

envolvidos? quais são as estratégias de leitura propostas? quais são os recursos 

utilizados? quais gêneros discursivos são trabalhados e como se apresentam? 

Assim, foram escolhidas algumas atividades ligadas aos gêneros para serem 

analisadas. Observando os projetos, percebemos que trazem várias atividades em 

que diversos gêneros discursivos são abordados. No entanto, por uma questão de 

tempo, selecionamos alguns para uma análise mais detalhada, atentando para os 

aspectos: finalidade, composicionalidade, estilo, recursos lexicais, fraseológicos, 

gramaticais e conteúdo temático. E os demais foram apenas citados. Sendo assim, 

além de analisarmos o gênero projeto linguístico-discursivo pedagógico de leitura, 

analisamos, também, a entrevista e a biografia, apresentadas em atividades como 

estratégias discursivas. Também, discorremos sobre o Orkut enquanto ferramenta 

que possibilita a interação linguística e o e-mail como exemplo da historicidade dos 

gêneros. 

No capítulo III, discutimos a importância das estratégias de leitura com os 

gêneros discursivos primários e secundários para a formação leitora dos educandos, 

tomando como base os estudos de Bakhtin e os PCN de Língua Portuguesa do 

Ensino Fundamental. Ainda, nesse capítulo, abordamos o dialogismo e a polifonia, 

na concepção bakhtiniana, como construtores da inter e da transdisciplinaridade, 

dialogando sempre com os mesmos projetos analisados. 

Após, apresentamos algumas considerações mostrando a relevância da 

concepção de linguagem de Bakhtin no tratamento dos gêneros discursivos e a 

necessidade de a escola desenvolver estratégias de leitura com esses gêneros de 

modo a favorecer ao desenvolvimento da competência leitora de alunos e 

professores através dos projetos linguístico-discursivos. 
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Um aspecto a se esclarecer é que a proposta pedagógica linguístico- 

discursiva, inter e transdisciplinar defendida nesta investigação não visa a formar um 

sujeito homogêneo; pelo contrário. É uma proposta voltada para atender ao aluno/ 

leitor contemporâneo que, sendo heterogêneo, está em constante interação com os 

outros sujeitos, resultando dessa interação uma linguagem diversificada em sua 

complexidade. Daí o porquê da necessidade de a escola trabalhar com uma 

heterogeneridade, isto é, com os múltiplos gêneros discursivos através dos quais 

moldamos os nossos enunciados para apresentarmos o nosso dizer, ou seja, o 

nosso discurso (BAKHTIN, 2006). 

Para toda essa investigação, os estudos bakhtinianos contribuem 

significativamente. Por isso, as reflexões de Bakhtin voltadas para a linguagem se 

tornam o principal suporte teórico para esta pesquisa em diálogo com outros autores 

como Ponzio  (2008, 2010a,  2010b),  Faraco  (2009),  Geraldi  (1997,  1997,  2010a, 

2010b), Miotello (2007, 2010), Marcuschi (2005, 2008), Brait (2008, 2009, 2010), 

Fiorin (2008) e outros que, a partir do pensamento bakhtiniano, expõem as suas 

concepções sobre o tema em questão. 

 

2 DOS GÊNEROS DISCURSIVOS E DOS PCN 
 
 

Antes de falarmos, propriamente, dos gêneros discursivos, seu processo 

histórico de constituição na linguagem e sua relação com os sujeitos, começamos 

esclarecendo o sentido da palavra “gênero”. 

Faraco (2009), ao falar sobre os gêneros discursivos, começa refletindo a 

respeito da etimologia da palavra, explicando que: 

 
A palavra gênero remonta a base indoeuropéia * gen – que significa “gerar”, 
“produzir”. Em latim, relaciona-se com esta base o substantivo genus, 
generis (significando ‘linhagem’, ‘estirpe’, ‘raça’, ‘povo’, ‘nação’) e o verbo 
gigno, genui, genitum, gignere (significando ‘gerar’, ‘criar’, ‘produzir’, 
‘provir’), com o qual se relacionam palavras como genitor, primogênito, 
genital, genitura (FARACO, 2009, p. 122 – 123). 

 

Essa referência etimológica nos faz entender melhor a construção dos 

gêneros, pois a própria palavra traz a ideia de processo criativo do gerar, do produzir 

humano que se desenvolve através de uma ação dinâmica. É algo que está bem 

relacionado à visão bakhtiniana de linguagem, uma vez que, para Bakhtin, a língua é 
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muito mais que um sistema abstrato. É algo ligado diretamente às ações  dos 

sujeitos que participam do processo de interação linguístico-discursiva. 

Esclarecido o sentido da palavra “gênero”, antes de discutirmos a constituição 

dos gêneros discursivos, seus tipos e usos no contexto educacional, queremos 

expor, em síntese, um pouco da trajetória histórica desses estudos,  pois 

acreditamos que, quando um pesquisador se propõe a fazer uma investigação, é 

interessante conhecer a origem dos estudos voltados para seu objeto de pesquisa 

através do trabalho de outros pesquisadores que o antecederam nessa investigação. 

Assim, observando as pesquisas realizadas nas diversas áreas do conhecimento, é 

interessante perceber que grande parte dos investigadores, quando buscam a 

origem das reflexões em torno do seu objeto de estudo, quase sempre, vão beber na 

fonte dos filósofos gregos. Nos estudos da linguagem, por exemplo, e mais 

especificamente na investigação a respeito dos gêneros discursivos, que é o caso 

deste trabalho, não é diferente, considerando que 

parece que Platão foi o primeiro a falar de gênero quando, no livro III da 
República, divide a mimese (isto é, a representação literária da vida) em  
três modalidades: a lúdica, a épica e a dramática. Aristóteles elaborou na 
sequência, dois trabalhos importantes de sistematização dos gêneros: na 
Arte retórica, propôs a estudar três gêneros retóricos (o deliberativo, o 
judiciário e o epidítico); e, na Arte poética, buscou tratar da produção 
poética em si mesma e de seus diversos gêneros, explorando, 
extensamente as propriedades da tragédia e da epopeia (e segundo se 
acredita, da comédia no livro II, totalmente perdido). Esses dois trabalhos de 
Aristóteles foram referências durante séculos na discussão dos gêneros. 
(FARACO, 2009 p. 123). 

 

Ainda, relacionando a origem dos estudos dos gêneros com os filósofos 

gregos, Rojo (2008) 1, analisando essa obra de Aristóteles citada por Faraco (2008), 

mostra mais detalhadamente a herança aristotélica no que se refere aos gêneros 

dos discursos poéticos e retóricos. Fazendo essa análise, a autora percebe, 

também, a relação dos estudos de Aristóteles com Bakhtin. Assim, ela conclui que 

 
em termos bakhtinianos, poderíamos dizer que a poética aristotélica 
dispensa considerável atenção à forma composicional e ao estilo (formas 
linguísticas) dos gêneros que aborda. Não deixa, entretanto, de fazer 
alguma referência às condições de recepção da Tragédia pelo espectador, 
quando, por exemplo, no capítulo 14, faz menção à origem da composição e 
do temor. (...) diferentemente da Poética, na Retórica, o Estagirita 

 

1 Cf. Rojo in Signorine, 2008, p. 82 - 86. 
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desenvolve seu tema a partir da situação de produção dos discursos (em 
especial, as relações entre interlocutores) e de seus temas e situa os 
gêneros em suas esferas de produção/circulação: política, jurídica e 
científica ou escolar.) (ROJO, 2008, in SIGNORINI, 2008, p. 83 – 84). 

 
Fiorin (2008, p. 61), ao discorrer a respeito dos estudos em torno dos gêneros 

discursivos, mostra, também, que, desde a Grécia, o Ocidente trabalha com a noção 

de gênero. No entanto, essa noção, para ele, esteve sempre muito mais inclinada ao 

conceito de gênero como produto. Assim, esse autor, analisando a história literária 

no tratamento dos gêneros, explica que ela oscila entre períodos em que os gêneros 

são rigorosamente codificados e aqueles em que as formas são mais livres, em que 

se abandonam as formas fixas. Entretanto, mostra que essa noção esteve sempre 

muito mais inclinada ao conceito de gênero como produto. 

Desse modo, embora seja recente a discussão intensiva, na área de 

linguagens, em torno dos gêneros discursivos, esse estudo já vem se 

desenvolvendo há muito tempo, conforme nos afirma Faraco (2009), que chega a 

usar a expressão “uso inflacionado”, ao se referir à maneira como, atualmente no 

Brasil, os gêneros discursivos têm sido tema de discursos pedagógicos voltados 

para a linguagem. 

Segundo Fiorin (2008), Bakhtin não elaborou uma obra didática pronta para 

ser ensinada na escola. Não há nela uma teoria facilmente aplicável nem uma 

metodologia acabada para a análise dos fatos linguísticos e literários. Todavia, isso 

não impede que o pensamento bakhtiniano norteie as práticas pedagógicas, mesmo 

porque, conforme diz Miotello*, o mais importante não é fazer um estudo exegético 

da obra de Bakhtin, mas pensar: o que podemos fazer com o pensamento 

bakhtiniano? Quais contribuições a sua obra oferece para a linguagem, para o 

mundo, para a vida dos sujeitos? E conclui a sua reflexão dizendo que são grandes 

e valiosas essas contribuições. Seria interessante lembrar, também, que Bakhtin 

exerceu a docência e, considerando que ele faz toda a sua reflexão mostrando a 

imbricação entre linguagem e vida, provavelmente, algo dessa experiência docente 

está presente na sua obra. Sendo assim, apesar de o filósofo russo não ter 

desenvolvido a sua teoria dos gêneros voltada, especificamente, para o trabalho 

pedagógico, houve uma apropriação dos seus estudos, no âmbito da educação,  

para orientar os educadores no sentido de ajudar os educandos a desenvolverem 

suas competências e habilidades linguísticas. 
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Assim sendo, observando os PCN de Língua Portuguesa, percebemos que 

muitas das suas orientações sobre o ensino de língua estão alicerçadas no 

pensamento bakhtiniano. Isso porque, analisando a teoria de Bakhtin, é possível 

encontrar nela reflexões interessantes que podem respaldar muitas das discussões 

atuais no que tange ao processo ensino/aprendizagem de língua materna, pois, 

segundo ele, 

 
a língua materna – sua composição vocabular e sua estrutura gramatical – 
não chega ao nosso conhecimento a partir de dicionários e gramáticas, mas 
de enunciações concretas [enunciados concretos] que nós  mesmos 
ouvimos e nós mesmos reproduzimos na comunicação discursiva viva com 
as pessoas que nos rodeiam. Nós assimilamos as formas da língua  
somente nas formas das enunciações [enunciados] e justamente com essas 
formas. As formas da língua e as formas típicas dos enunciados, isto é, os 
gêneros do discurso, chegam à nossa experiência e à nossa consciência 
em conjunto e estreitamente vinculadas. Aprender a falar significa aprender 
a construir enunciados (porque falamos por enunciados e não por orações 
isoladas e, evidentemente, não por palavras isoladas) (BAKHTIN, 2006, p. 
282 – 283). 

 

Partindo dessa concepção linguística de Bakhtin, pode-se discutir o trabalho 

linguístico-pedagógico voltado para as práticas de leitura e escrita, tomando essas 

práticas como fazer humano através do qual os sujeitos leitores e produtores de 

texto interagem no contexto linguístico-discursivo, criando e recriando discursos e, 

por conseguinte, enunciados que se apresentam por meio de gêneros. Daí, a 

importância de o sujeito ter domínio dos gêneros do discurso, pois é através deles 

que o homem se comunica com o outro num constante processo dialógico. 

Toda essa discussão em torno dos gêneros discursivos tem levado os 

estudiosos a adotarem conceitos diferentes a esse respeito. Para Bazerman (1994), 

gêneros são o que as pessoas reconhecem como gêneros a cada momento do 

tempo, seja pela denominação, institucionalização ou regularização. Os gêneros são 

rotinas sociais de nosso dia a dia. 

Já para Marcuschi (2008), os gêneros não são superestruturas canônicas e 

deterministas, mas também não são amorfos e simplesmente determinados por 

pressões externas. São formações interativas, multimodalizadas e flexíveis de 

organização social e produção de sentidos. 

Conforme Fiorin (2008), os gêneros são, pois, tipos de enunciados 

relativamente estáveis, caracterizados por um conteúdo temático, uma construção 

composicional e um estilo. 
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E, na concepção de linguagem de Bakhtin, como os gêneros são 

problematizados e definidos? 

 
Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 
linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse 
uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é 
claro, não contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego da língua 
efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, 
proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. 
Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de 
cada referido campo não só por ser conteúdo (temático) e pelo estilo da 
linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 
gramaticais da língua acima de tudo, por sua construção composicional. 
Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção 
composicional – estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e 
são igualmente determinados pela especificidade de um determinado 
campo da comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é 
individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 
relativamente estáveis de enunciados, os quais denominados gêneros do 
discurso (BAKHTIN, 2006, p. 261 - 262). 

 

Analisando o que postula Bakhtin, nota-se que ele, ao falar da linguagem, a 

considera como atividade humana sócio-interacionista. Sua análise parte do 

enunciado como unidade linguística, ao contrário da tradição que toma a sentença 

ou a palavra como unidade de análise. Esse enunciado, para Bakhtin, é visto e 

analisado como elemento da comunicação que interage com a própria vida, 

considerando-o como evento social, pois é algo concreto. Para ele, 

 
o enunciado concreto (e não a abstração linguística) nasce, vive e morre no 
processo da interação social entre os participantes da enunciação. Sua 
forma e significado são determinados basicamente pela forma e caráter 
desta interação. Quando cortamos o enunciado do solo real que o nutre, 
perdemos a chave tanto de sua forma quanto de seu conteúdo – tudo que 
nos resta é uma casca linguística abstrata ou em esquema semântico 
igualmente abstrato (a banal “ideia da obra”, com a qual lidaram os 
primeiros teóricos e historiadores da literatura) – duas abstrações que não 
são possíveis de união mútua porque não há chão concreto para sua 
síntese orgânica (BAKHTIN, 1986, p. 9 – 10). 

 

Nas reflexões bakhtinianas, a língua é um elemento concreto, uma vez que só 

acontece através de sujeitos que a utilizam para o seu fazer em sociedade. Assim, a 

realização linguística ocorre por meio do discurso, composto de enunciados que se 

manifestam ou se apresentam no contexto linguístico-discursivo através dos 

gêneros. 

Observando as práticas desenvolvidas pela escola no que tange aos gêneros 

discursivos, percebe-se que elas são trabalhadas mais pelo viés do produto, ou seja, 
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coloca-se em evidência o aspecto formal, negligenciando-se, muitas vezes, o 

processo de construção, de produção dos gêneros. No entanto, na perspectiva 

bakhtiniana, o grande enfoque está no processo de construção desses gêneros, não 

deixando de mostrar, também, a maneira como se apresentam quando se tornam 

produto. 

Faraco (2009), analisando o trabalho de Bakhtin nesse sentido, conclui que: 

 
Os gêneros não são enfocados apenas pelo viés estático do produto (das 
formas), mas principalmente pelo viés dinâmico da produção. Isso significa 
dizer que a teoria do Círculo (de Bakhtin) assevera axiomaticamente uma 
estreita correlação entre os tipos de enunciados (gêneros) e suas funções 
na interação sócio-verbal; entre os tipos e o que fazemos com eles no 
interior de uma determinada atividade social (FARACO, 2009, p. 126). 

 
Para Bakhtin, a vida e a linguagem caminham juntas, estão entrelaçadas em 

cada fazer humano. Por isso, Faraco (2009, p.126-127) afirma: 

 

Fica, assim, claro que, para Bakhtin, gênero do discurso e atividades são 
mutuamente constitutivos. Em outras palavras, o pressuposto básico da 
elaboração de Bakhtin é que o agir humano não se dá independentemente 
da interação; nem o dizer fora do agir. Numa síntese, podemos afirmar que, 
nesta teoria, estipula-se que falamos por meio de gêneros no interior de 
determinada esfera da atividade humana. 

 
Assim, fica evidente que as atividades humanas de modo geral acontecem 

através da linguagem. É na língua que nascemos, crescemos, interagimos com o 

outro, trocando experiências, ensinando e aprendendo as lições da vida. Alguém já 

parou para imaginar a vida sem a linguagem? Será que haveria vida? É através dela 

que construímos o conhecimento num constante processo dialético. Por isso, cada 

ação do homem, por menor que seja, está relacionada com a linguagem. 

 
 
a) Historicidade dos gêneros discursivos – o e-mail 

 
 

Discorrendo a respeito da natureza dos gêneros discursivos, Bakhtin (2006) 

os conceitua como tipos de enunciados relativamente estáveis. Entende-se que essa 

estabilidade não significa que os gêneros são estáticos, pois o emprego do advérbio 

“relativamente” evita que se construa essa noção. O que se evidencia, nessa 

discussão, é a historicidade dos gêneros. 
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Desse modo, no processo de interação linguístico-discursiva, os gêneros são 

construídos e reconstruídos. Quando se fala dessa reconstrução, entende-se que 

cada sujeito que participa dessa interação, além de construir novos gêneros, 

apropria-se, também, daqueles já existentes desde sempre, pois a comunicação 

seria bem mais complicada se, a cada ato discursivo, o sujeito tivesse que criá-los 

partindo do ponto zero, conforme reflete Bakhtin: 

 
Se os gêneros do discurso não existissem e nós não os dominássemos, se 
tivéssemos que criá-los pela primeira vez no processo do discurso, de 
construir livremente e pela primeira vez cada enunciado, a comunicação 
discursiva seria quase impossível (BAKHTIN, 2006, p. 283). 

 
No entanto, essa estabilidade ou historicidade não impede que sejam criados 

novos gêneros no processo comunicativo. Aliás, esse processo de criação é algo 

que não para de acontecer, assim como o fazer humano. Por isso, eles se tornam 

ilimitados, pois, assim como o homem se constrói e reconstrói, o mesmo ocorre com 

a linguagem, com os discursos, com os enunciados, e, finalmente, com os gêneros 

produzidos por ele para se comunicar. 

Quando alguém quer enviar um e-mail para uma outra pessoa, comunicando- 

lhe algo, toma como modelo esse gênero que já foi historicamente produzido. Mas 

também, quem o produziu pela primeira vez construiu um gênero discursivo novo. E 

assim é a vida dos gêneros discursivos, os quais, pelo fato de estarem ligados ao 

fazer humano, que é multifacetado, adquirem o mesmo caráter. Assim, a respeito 

dessa estabilidade dos gêneros, os estudos bakhtinianos esclarecem: 

 
Um gênero literário, por sua própria natureza, reflete as tendências mais 
estáveis, “eternas”, do desenvolvimento da literatura. Estão sempre 
preservados num gênero os elementos imperecíveis da arcaica. É bem 
verdade que esses elementos arcaicos só são preservados nele graças a 
seu constante rejuvenescimento, isto é, sua atualização. Um gênero é e não 
é sempre novo e velho simultaneamente. O gênero renasce e se renova em 
cada etapa do desenvolvimento da leitura e em cada etapa do 
desenvolvimento da literatura e em cada obra individual de certo gênero. É 
isto que constitui a vida do gênero. Assim, mesmo os elementos arcaicos 
preservados num gênero não estão mortos, mas sempre vivos, isto é, os 
elementos arcaicos são capazes de se renovar continuamente. Um gênero 
vive no presente, mas sempre tem a memória do seu passado, das suas 
origens. O gênero é um representante da memória criativa no processo do 
desenvolvimento literário. Precisamente por isso, o gênero é capaz de 
garantir a unidade e a ininterrupta continuidade de seu desenvolvimento 
(BAKHTIN (1963) apud FARACO, 2008, p. 128). 
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Essa discussão de Bakhtin a respeito da historicidade dos gêneros literários 

pode se aplicar aos gêneros discursivos de modo geral. Apesar de ele ter 

conceituado gêneros discursivos como “tipos de enunciados relativamente estáveis”, 

sabemos que essa estabilidade não expressa ideia de produto acabado, mas está 

relacionada ao aspecto histórico dos gêneros. Isso fica evidente nesse fragmento 

citado. A própria origem da palavra “gênero” expressa a ideia de “gerar”, “geração” 

etc. Então, isso significa que o gênero nasce, cresce, se desenvolve e vai 

construindo a sua história na interação com outros gêneros e com os sujeitos que 

participam desse processo histórico. Nesse processo, um gênero sofre influências 

de outros e os influencia também, modifica-se, transforma-se, funde-se com outros 

e, assim, sucessivamente como ocorre com a vida humana. 

Desse modo, se fizermos um “exame de DNA” em cada gênero, 

encontraremos em sua “genética”, usando uma linguagem metafórica, alguma marca 

do seu genitor. Por exemplo, se fizermos um estudo histórico do gênero discursivo e-

mail, identificaremos a sua “gene” nos antigos bilhetes, cartas etc. Surgiu com o 

advento da Internet com uma nova roupagem na sua composicionalidade, mas não 

é, totalmente, novo, ou melhor, não surgiu do nada. Por isso, considerando que o 

novo sempre paga tributo ao velho e vice-versa, como ocorre com os demais 

gêneros, com o e-mail não é diferente. Diante de um primeiro olhar ou uma análise 

superficial, não se percebe essa historicidade e alguém pode até considerá-lo como 

um gênero que nasceu agora. No entanto, o que traz de novo é a estrutura 

composicional. Nessa composicionalidade, traz das cartas, por exemplo, local, data, 

vocativo, mensagem, despedida, emissor, receptor, endereço de ambos. Todavia, a 

sua composição torna-se mais abrangente, possibilitando ao emissor enviar ao seu 

receptor anexos de textos e imagens. Essa maior abrangência composicional se 

deve ao fato de que, antes, tínhamos gêneros distintos: carta e bilhete. Hoje, esses 

podem estar presentes em um mesmo gênero: e-mail. 

Quanto à finalidade, é a mesma dos bilhetes e cartas. Outra semelhança 

entre estes e aquele é que o dialogismo não acontece face a face, mas na 

interdiscursividade. A diferença é que, na interação linguístico-discursiva que se 

estabelece no e-mail, isso ocorre mais rapidamente. Também, analisando esse 

gênero, percebemos que o e-mail menor, com uma linguagem bem informal, 

assemelha-se ao bilhete. Já o maior, com uma linguagem um pouco mais formal, 
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parece mais com as cartas de correspondências entre sujeitos que se 

correspondiam para contar de si e saber do outro. Há, ainda, aqueles bem mais 

formais, que se assemelham às cartas oficiais que circulam no meio empresarial e 

institucional. 

Um aspecto muito positivo a se destacar na historicidade dos gêneros é que, 

quando alguém quer se comunicar, toma para si aquele que já foi construído 

historicamente. Imaginemos como seria complicado se, a cada ação comunicativa, 

tivéssemos que construir novos gêneros. Certamente, isso complicaria o processo 

de comunicação entre os sujeitos. 

No exemplo citado, pode-se observar claramente a historicidade dos gêneros 

discursivos, comprovando aquilo que Bakhtin postula. Na realidade, o e-mail não é 

uma carta nem um bilhete na íntegra, mas um novo gênero que surgiu no ambiente 

virtual para satisfazer uma necessidade do sujeito que desenvolve muitas das suas 

realizações linguístico-discursivas nesse espaço. Assim, Marcuschi (2008), refletindo 

sobre a comunicação virtual, mostra a necessidade de a escola se adequar a essa 

realidade. Por isso, ele diz: 

 
Mais do que em qualquer outra época, hoje, proliferam gêneros novos 
dentro de novas tecnologias, particularmente na mídia eletrônica (digital). 
Diante disso, vale indagar-se se a escola deverá amanhã se ocupar de 
como se produz um e-mail e outros gêneros do discurso do mundo virtual  
ou se isso não é sua atribuição. Pode a escola tranquilamente continuar 
ensinando como se escreve cartas e como se faz um debate face a face? 
(MARCUSCHI, 2008, p. 198). 

 

Esse questionamento de Marcuschi representa a voz de muitos estudiosos da 

linguagem. Comparando o ensino de língua que a escola tem desenvolvido com a 

complexidade linguístico-discursiva que, hoje, envolve os sujeitos numa sociedade 

multiletrada, principalmente, após o advento da Internet, percebem a necessidade  

de avanços nesse sentido. Enquanto os alunos estão interagindo no Orkut, 

Facebook, Twitter etc., acompanhando a realidade do mundo complexo em que 

estão inseridos, que caminha numa interação linguística veloz, a escola permanece 

estática, reclamando que seus alunos não sabem ler nem escrever. 

Assim, o que se segue é uma orientação dos PCN voltada para o ensino de 

língua em diálogo com Bakhtin, a qual nos ajuda a refletir toda essa realidade para 

se buscar meios no sentido de reverter essa situação. 
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b) DOS PCN E A LINGUAGEM 
 
 

Falando a respeito da luta política necessária à superação de obstáculos 

impostos às classes populares para que leiam e escrevam, na apresentação do seu 

livro “A importância do ato de ler”, já em 1993, Paulo Freire assim se expressava: 

 
É um absurdo que estejamos chegando ao fim do século, fim de milênio, 
ostentando os índices de analfabetismo, os índices dos que e das que, mal 
alfabetizados, estão igualmente proibidos de ler e escrever (FREIRE, 1993, 
p. 10). 

 

Assim, dentro desse contexto exposto por Freire, os debates voltados para 

melhorias no processo ensino/aprendizagem, nas escolas brasileiras, foram se 

intensificando, acontecendo, logo depois, a promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96, que traz no Título II, artigo 2º a 

seguinte afirmação: 

 
A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (LDB 9394/96, in CARNEIRO, 1998, p. 30). 

 
Desse modo, pensando nesse pleno desenvolvimento do educando, em 1998, 

após muitos encontros, muita discussão em torno do assunto, foram lançados, no 

Brasil, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, que trazem uma mensagem ao 

professor do então ministro da educação, Paulo Renato de Souza, justificando a 

importância e a finalidade do documento, dizendo que “pretende criar condições, nas 

escolas, que permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos 

socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da 

cidadania” (PCN, 1998, p. 5). 

Os PCN são documentos do Ministério da Educação elaborados com a 

participação de muitos educadores e especialistas em outras áreas, atuantes em 

diferentes níveis de ensino em instituições governamentais e não-governamentais, 

que participaram das discussões teórico-pedagógicas. Por isso, podemos dizer que 

o seu texto é polifônico devido à presença de diversas vozes que deixaram a sua 

marca, o seu dizer nesse grande discurso que caracteriza os PCN. 

Assim sendo, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN de Língua 

Portuguesa para o Ensino Fundamental II, considerando a necessidade de o aluno 
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se inserir como sujeito numa sociedade do conhecimento, reconhecem o domínio da 

linguagem como condição para que isso aconteça, esclarecendo que: 

 
o domínio da linguagem, como atividade discursiva e cognitiva, e o domínio 
da língua, como sistema simbólico utilizado por uma comunidade linguística, 
são condições de possibilidade de plena participação social. Pela linguagem 
os homens e as mulheres se comunicam, têm acesso à informação, 
expressam e defendem pontos de vista, partilham ou constroem visões de 
mundo, produzem cultura. Assim, um projeto educativo comprometido com 
a democratização social e cultural atribui à escola a função e a 
responsabilidade de contribuir para garantir a todos os alunos o acesso aos 
saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania (PCN, 1998, 
p. 19). 

 

Dessa forma, continuando essa discussão, percebe-se que esse acesso ao 

conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como 

necessários ao exercício da cidadania de que falam os PCN só é possível se o aluno 

conseguir dominar a leitura e a escrita. 

Nesse sentido, quando se discute a necessidade de se propiciar meios para 

que os alunos desenvolvam competências linguísticas, a recomendação é que se 

trabalhe com a linguagem nas suas mais variadas manifestações. Não a linguagem 

artificial apresentada por muitos manuais didáticos, que os professores reproduzem 

e levam para a sala de aula, a fim de ensinarem língua portuguesa aos seus alunos, 

conforme Drummond nos esclarece em seu poema Aula de português, em que o eu- 

lírico apresenta o discurso do aluno que, comparando a língua que utiliza na vida 

cotidiana e aquela apresentada pela escola, expressa o seu estranhamento diante 

das aulas de Português: 

 
A linguagem 
na ponta da língua 
Tão fácil de falar 
e de entender 

 
A linguagem 
na superfície estrelada de letras 
sabe lá o que ela quer dizer? 

 
Professor Carlos Góis, ele é quem sabe, 
e vai desmatando o amazonas de minha ignorância. 
Figuras de gramática, esquipáticas 
atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. 
Já esqueci a língua em que comia, 
A língua em que pedia para ir lá fora 
em que levava e dava pontapé, 
a língua, breve língua entrecortada 
do namoro com a prima 
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O português são dois; o outro, mistério. 
 
 

Nesse poema, podemos ouvir a voz dos alunos que, ao chegarem à escola, 

são obrigados a esquecerem “a língua em que comiam, em que pediam pra ir lá  

fora, a língua em que levavam e davam pontapé, a língua breve, a língua 

entrecortada do namoro com a prima”, ou seja, a sua língua materna que está 

intrinsecamente ligada à sua história de vida. É na língua, conforme preconiza 

Bakhtin, que nos constituímos enquanto sujeitos na interação com o outro. Isso 

significa que é na língua que construímos a nossa história de vida. Então, quando a 

escola obriga o seu aluno a esquecer essa língua, é o mesmo que obrigá-lo a 

esquecer a sua história de vida. Toda essa situação lamentável se deve à maneira 

como muitos professores trabalham a língua materna que se torna estrangeira para 

o aluno, pois “sabe lá o que ela quer dizer?” Tudo isso se deve ao fato de que, 

durante muito tempo, a escola desenvolveu as suas atividades voltadas para o 

ensino da língua como sistema abstrato, baseando-se, apenas, na visão gramatical 

prescritiva da Gramática Normativa. Todavia, hoje, percebe-se que a  interação 

social dos sujeitos envolvidos no processo de ensino/aprendizagem depende, em 

grande parte, do seu domínio linguístico que vai bem além do fato de conhecer 

regras gramaticais como meio de falar e escrever corretamente. 

Assim, a orientação dos PCN é que se trabalhe a linguagem viva, dinâmica tal 

qual, de fato, ela é no mundo, na vida dos sujeitos de um modo geral. Daí, a 

necessidade de a escola desenvolver uma prática pedagógica em que a linguagem 

seja estudada dentro dessa concepção linguística, isto é, que se coloque o 

educando em contato direto com os discursos produzidos através da interação 

social, com enunciados concretos que se apresentam nos mais variados tipos e 

formas por meio dos gêneros discursivos. Por isso, a relevante orientação dos PCN 

de que esses gêneros sejam trabalhados com o aluno, tanto no aspecto da leitura 

quanto da produção textual, pois, assim, o resultado do ensino de língua será bem 

mais proveitoso. 

Dessa forma, diante da interação linguístico-discursiva complexa e 

heterogênea em que os sujeitos estão inseridos, torna-se necessário que a escola 

desenvolva uma prática linguístico-discursivo-pedagógica em que a linguagem seja 

estudada dentro dessa concepção interacionista, isto é, que se coloque o educando 
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em contato direto com os discursos produzidos através da interação social, com 

enunciados concretos que se apresentam nos mais variados tipos e formas por meio 

dos gêneros discursivos. Desse modo: 

 
(...) é preciso que as situações escolares de ensino de Língua Portuguesa 
priorizem os textos que caracterizam os usos públicos da linguagem. Os 
textos a serem selecionados são aqueles que, por suas características e 
usos, podem favorecer a reflexão crítica, o exercício de formas do 
pensamento mais elaboradas e abstratas, bem como a fruição dos usos 
artísticos da linguagem, ou seja, os mais vitais para a plena participação 
numa sociedade letrada (PCN, 1998, p. 24). 

 

Assim, é com vistas à necessidade de o estudante conviver com uma 

complexidade linguístico-discursiva que, dentre os vários objetivos dos PCN de 

Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental, está: 

 
Utilizar diferentes linguagens – verbal, musical, matemática, gráfica, plástica 
e corporal – como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, 
integrar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e 
privados, atendendo às diferentes intenções e situações de comunicação 
(PCN, 1998, p. 8). 

 

Analisando esse objetivo, percebe-se que a visão de linguagem que ele 

expressa é bem abrangente, pois a focaliza em seus vários ângulos e dimensões, 

considerando tanto o aspecto verbal, quanto o não-verbal. Percebe-se, ainda, que, 

para alcançá-lo, é necessário que os professores de todas as áreas, e não apenas 

os de Língua Portuguesa, trabalhem com a linguagem viva, a fim de que o aluno 

seja capaz de interagir em diferentes situações de comunicação no seu cotidiano. E, 

para realizar esse trabalho, torna-se impossível não inserir os gêneros do discurso 

nesse contexto de aprendizagem, uma vez que é através deles que nos 

comunicamos em todas as esferas, tanto em contextos públicos, quanto privados. 

Esse objetivo, também, norteia a análise que fizemos do corpus composto por 

projetos linguístico-discursivos pedagógicos de leitura, pois percebemos que, para 

alcançá-lo, o professor precisa desenvolver uma prática dialógica, inter e 

transdiciplinar ao trabalhar com a linguagem. 

Assim, a partir dessa orientação dos PCN, os estudos da linguagem voltados 

para os gêneros discursivos foram se intensificado. Mas, onde o documento foi 

encontrar respaldo teórico para essa orientação? 
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Observando os PCN, nota-se que a sua orientação nessa área está em 

consonância com a visão linguística de Bakhtin, que, em sua obra, apresenta 

reflexões profundas a respeito da linguagem, focalizando os gêneros discursivos 

como elementos linguísticos, históricos, sócio-interacionistas e ideológicos. Por isso, 

a nossa investigação está baseada, principalmente, nos estudos bakhtinianos que 

nos oferecem uma base teórica bem sólida, onde sustentamos os nossos principais 

argumentos. Isso é possível porque, ao refletir sobre a linguagem, ele a considera  

no seu todo: a palavra, o número, a imagem e o corpo. Enfim, os sujeitos, o mundo e 

a vida. 

Dessa forma, o que se segue é uma discussão mais específica em torno do 

gênero projeto linguístico-discursivo pedagógico de leitura e uma análise geral, 

considerando tanto aspectos formais quanto o seu processo de elaboração, 

realização e avaliação. Também, seguindo a orientação bakhtiniana no sentido de 

não tirar a linguagem do solo que a nutre, ou seja, do seu contexto sócio-histórico, 

apresentaremos um rápido panorama do trabalho voltado para o ensino de língua 

materna no Brasil. Nesse panorama, focalizaremos, principalmente, a leitura e o 

espaço escolar, que é o lugar onde se desenvolve esse processo, tornando-se, 

desse modo, o solo que nutre o projeto linguístico-discursivo pedagógico de leitura. 

 
 
c) Projeto linguístico-discursivo pedagógico de leitura – um gênero 

discursivo 

 

Nos últimos tempos, entre os profissionais da área de linguagens, a discussão 

a respeito de ensino de língua portuguesa tem avançado, buscando-se privilegiar o 

ensino-aprendizagem sob perspectiva da leitura e escrita. No Brasil, principalmente 

depois da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9394/96 

e a elaboração e implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) em 

1998, essa discussão tem sido ampliada, conforme atesta Petroni (2008): 

 
No contexto educacional brasileiro do final do século XX, acontece um forte 
apelo – inicialmente por parte da academia e, posteriormente, também 
através de algumas ações governamentais – em prol da leitura de textos 
que fazem parte do universo extraescolar dos alunos, para que estes 
possam constituir-se em leitores competentes – textos de circulação social 
mais ampla, que caracterizem os usos públicos da linguagem (p. 22). 
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Desse modo, surgem os projetos de leitura e produção textual. Todavia, nesta 

pesquisa, a análise está voltada, apenas, para a questão do trabalho de leitura que a 

escola tem realizado através dos projetos pedagógicos, considerando-os como 

gêneros discursivos secundários que abarcam tanto gêneros primários quanto  

outros secundários. E, para esclarecer essa dicotomia, quando Bakhtin (2006) 

problematiza e define os gêneros discursivos, enfatiza a importância da diferença 

entre os primários e os secundários. Essa distinção não é feita para classificá-los 

simplesmente, mas para mostrar o seu processo de formação e desenvolvimento, 

chamando atenção para a dinamicidade do processo, do movimento em que tudo 

isso acontece. Desse modo, ele esclarece que: 

 
(...) é de especial importância atentar para a diferença essencial entre os 
gêneros discursivos primários (simples) e os secundários (complexos) – não 
se trata de uma diferença funcional. Os gêneros discursivos secundários 
(complexos – romances, dramas, pesquisas científicas, de toda espécie, os 
grandes gêneros publicísticos etc.) surgem nas condições de um convívio 
cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado 
(predominantemente o escrito) – artístico, científico, sociopolítico etc. No 
processo de sua formação eles incorporam e reelaboram diversos gêneros 
primários (simples), que se formaram nas condições de comunicação 
discursiva imediata. Esses gêneros primários, que integram os complexos, 
aí se transformam e adquirem um caráter especial: perdem o vínculo 
imediato com a realidade concreta e os enunciados alheios: a réplica do 
diálogo cotidiano ou da carta no romance, ao manterem a sua forma e o 
significado cotidiano apenas no plano do conteúdo romanesco, integram a 
realidade concreta apenas através do conjunto do romance, ou seja, como 
acontecimento artístico-literário e não da vida cotidiana. No seu conjunto o 
romance é um enunciado, como a réplica do diálogo cotidiano ou uma carta 
privada (ele tem a mesma natureza dessas duas), mas a diferença deles é 
um enunciado secundário (complexo) (BAKHTIN, 2006, p. 263 - 264). 

 

Assim, considerando que Bakhtin associa os gêneros primários às esferas do 

cotidiano e os secundários às esferas dos sistemas ideológicos constituídos, o 

gênero projeto linguístico-discursivo pedagógico de leitura pode ser incluído no 

segundo grupo. Ele é secundário não só por abarcar vários gêneros primários e 

outros secundários, mas, fundamentalmente, por ser da ordem da cientificidade. 

Inclusive, traz, em sua composicionalidade, uma fundamentação teórica baseada em 

conhecimentos científicos. 

O projeto linguístico-discursivo pedagógico de leitura está, geralmente, dentro 

do projeto político-pedagógico da escola. É um documento elaborado pela escola 

com a participação da comunidade escolar sob a orientação do coordenador 
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pedagógico. A cada ano, o documento deve ser revisado, adequando-o, sempre, à 

realidade da escola dentro de um contexto atual. 

O projeto possibilita ao professor desenvolver práticas de leitura com seus 

alunos, utilizando metodologias dinâmicas, fazendo a relação entre os 

conhecimentos teóricos desenvolvidos na área de leitura. Para tanto, pode ser 

escolhido um único tema para toda a escola trabalhar, usando gêneros discursivos 

diversos, quanto cada professor pode escolher um tema para discutir e trabalhar a 

leitura com seus alunos. No caso dos projetos analisados neste trabalho, eles se 

enquadram na segunda opção. Através desse gênero, o professor pode trabalhar 

outros, enriquecendo o trabalho de leitura e, também, propiciando meios para o 

diálogo entre as várias disciplinas e destas com a vida, ou seja, favorecendo a inter 

e a transdisciplinaridade. 

A finalidade desse tipo de projeto é oferecer condições favoráveis a fim de 

que a escola desenvolva um trabalho competente e dinâmico na área da leitura, 

favorecendo a formação do aluno/leitor de modo que este se sinta inserido como 

cidadão/leitor, capacitado para adentrar ao mundo letrado como sujeito construtor de 

conhecimento. 

No que tange à sua composicionalidade, esse gênero discursivo é composto 

de título, tema, justificativa, objetivos (gerais e específicos), fundamentação teórica, 

metodologia, recursos (materiais e humanos), público alvo ou pessoal envolvido, 

instrumentos de avaliação e referências. 

Outro aspecto a se considerar no estudo dos gêneros é o conteúdo temático. 

Segundo Bakhtin (2006), todo gênero tem um conteúdo temático. Rodrigues (2001) 

corrobora com Bakhtin e relaciona o conteúdo temático ao objetivo e à finalidade 

discursiva do gênero, sua orientação específica para com ele e os outros 

participantes da interação. Fiorin (2008, p. 62) explica que o conteúdo temático “não 

é assunto específico de um texto, mas é um domínio de sentido que se ocupa do 

gênero.” Desse modo, o conteúdo temático ultrapassa o aspecto linguístico do 

gênero e não se limita a um assunto simplesmente. Por exemplo, o projeto “Nossa 

literatura, nossa cultura” aborda vários assuntos como: cultura, meio ambiente, 

saúde, adjunto adnominal, vozes do verbo, figuras de linguagem etc. Em “A leitura 

dos céus”, são trabalhados conteúdos como: geometria, astronomia, operações 

matemáticas etc. No entanto, o que perpassa todo o processo de enunciação e 
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reenunciação, toda a interação discursiva é a leitura no seu sentido mais amplo, 

envolvendo tanto a linguagem verbal quanto a não-verbal. Sendo assim, o conteúdo 

temático desse gênero é a própria leitura, considerando que ela é o cerne de toda a 

interação linguístico-discursiva que se estabelece nele. 

Quanto ao estilo do gênero discursivo, Bakhtin (2006) o relaciona à seleção 

dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua. A esse respeito, 

Campos (2005) explica que: 

 
(...) o estilo seria o conjunto das estratégias textuais que o autor e o leitor 
utilizam na interação que os movimenta. 
(...) 
Na interação, as estratégias textuais, ou o estilo, constituem as forças de 
determinação recíproca, com as quais vão sendo mobilizadas as atividades 
de mediação do autor e do leitor (CAMPOS in PERES, 2005, p. 167-170). 

 
Ainda, refletindo sobre o estilo nos gêneros discursivos, Fiorin (2008) diz que: 

 
O ato estilístico é uma seleção de meios linguísticos. Estilo é, pois, uma 
seleção de certos meios lexicais, fraseológicos e gramaticais em função da 
imagem do interlocutor e de como se presume sua compreensão responsiva 
ativa do enunciado. Há, assim, um estilo oficial, que usa formas respeitosas, 
como nos requerimentos, discursos parlamentares, etc.; um estilo objetivo- 
neutro, em que há uma identificação entro o locutor e seu interlocutor, como 
nas exposições científicas, eu que há num jargão marcado por 
objetividade... domínio daquilo que é mais privado (p. 62 – 63). 

 
Assim, o estilo deve se adequar aos interlocutores. Por isso, é necessário 

conhecer o interlocutor, ou seja, a quem se dirige o discurso, a fim de adequá-lo ao 

contexto enunciativo, considerando-se a realidade dos sujeitos envolvidos no 

processo de interação. Em se tratando do gênero projeto linguístico-discursivo 

pedagógico de leitura, sendo este um documento oficial da escola, traz no seu estilo 

o aspecto formal da linguagem, observando-se concordância, regência, colocação 

pronominal, usando termos técnicos do discurso pedagógico, como: procedimentos 

didáticos, objetivos procedimentais, objetivos atitudinais, recursos audiovisuais, 

intervenção pedagógica etc. 

No que se refere à autoria, para Bakhtin (2006, p. 308), todo texto tem um 

sujeito, um autor (o falante, ou quem escreve). Nesse gênero, a questão da autoria é 

bem interessante e complexa. Então, como entendê-la? 

Alves Filho (2006, p. 77), baseado nos estudos bakhtinianos, diz que “... os 

gêneros do discurso mantêm, exibem e semiotizam uma dada configuração de 

autoria, a qual tanto é variável em função dos próprios gêneros como contribui para 
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a dinamicidade e plasticidade dos gêneros.” Esse mesmo autor, discorrendo, ainda, 

a respeito da autoria nos gêneros discursivos, diz que esta pode abranger uma 

responsabilidade centrada num único indivíduo até aquele que se centra numa 

imensa coletividade social e histórica. Assim, ele classifica essa autoria em alguns 

tipos, como: 

 
a) Autoria de caráter individual privado – Quando o autor fala em seu nome, 

assumindo a 1ª pessoa, mesmo que o seu discurso seja elaborado a 
partir do discurso do outro; 

b) Autoria de caráter socioprofissional – Aquele em que “há superposição 
entre posição-indivíduo e a classe sócio-profissional, de modo que as 
referências à primeira pessoa são também referência a toda classe 
sócioprofissional, pois ele se torna porta-voz do dizer do autor; 

c) Autoria institucional – A voz que fala assume uma posição axiológica, 
pois o dizer é da empresa ou entidade; 

d) Autoria cultural – É aquela que ocorre nas lendas, provérbios, contos 
folclóricos etc. e abrange um universo cultural maior (ALVES FILHO, 
2006, p. 82). 

 

O gênero projeto linguístico-discursivo pedagógico de leitura pode ser escrito 

por alguém (autor) que o sistematiza, após ouvir a voz da comunidade escolar, ou 

por alguém que pode escrevê-lo de maneira mais particular para um fim específico. 

No primeiro caso, a autoria é de caráter institucional, uma vez que é elaborado, 

coordenado e realizado pela instituição “escola”. Assim, quem fala faz isso em nome 

de uma coletividade, ou seja, dos segmentos escolares. Já outros têm a autoria de 

caráter individual ou privado, pois, apesar de o autor falar a partir do discurso do 

outro, o faz do seu ponto de vista. A propósito dos projetos analisados, neste 

trabalho, eles se enquadram no segundo caso, considerando que, em ambos, temos 

um autor/professor que os escreveu objetivando trabalhar leitura com seus alunos, 

bem como participar, ao mesmo tempo, de um concurso de projetos de leitura 

promovido pela Rede Pública Municipal de Ensino. 

A complexidade de que falamos quanto à autoria nesse gênero é quando o 

analisamos após a realização das atividades planejadas, pois traz, em anexo, o 

material discursivo produzido, bem como depoimentos avaliativos e relatório. Assim, 

as vozes presentes nesses anexos se tornam ecos das vozes que o conceberam, 

que o executaram, que os analisaram e avaliaram. 

Analisando os projetos, observa-se que a sua grande contribuição para o 

trabalho com a linguagem, quando contemplam os gêneros discursivos, é que 

viabilizam condições para o educando desenvolver sua autonomia quanto ao 
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domínio linguístico em condições reais de comunicação, considerando que, através 

de atividades realizadas com esses gêneros, a linguagem, nas suas mais diversas 

manifestações reais, vai sendo incorporada ao ensino de língua, ajudando o aluno a 

perceber a dinamicidade da linguagem, sentindo-se sujeito do processo de interação 

linguística e, por conseguinte, construtor e usuário desses gêneros. Todavia, tudo 

isso vai depender do trabalho do educador. Por isso, 

 
cabe ao professor, portanto, criar condições para que os alunos possam 
apropriar-se de características discursivas e linguísticas de gêneros 
diversos em situações de comunicação real. Isso pode ser feito com muita 
eficiência por meio de projetos pedagógicos que visem ao conhecimento, à 
leitura, à discussão sobre o uso e as funções sociais dos gêneros 
escolhidos e, quando pertinente, à sua produção escrita e circulação social 
(LOPES-ROSSI, 2008 in KARWOSKI et all (org.)., 2008, p. 62). 

 

Nos projetos pedagógicos analisados nesta pesquisa, as propostas de 

trabalho oferecem condições ao público envolvido de estar em contato direto com os 

gêneros discursivos, não apenas como usuários, mas também como sujeitos 

produtores. Assim, participando das atividades propostas, interagindo 

linguisticamente, os alunos percebem o quanto a língua é dinâmica e, 

consequentemente, os gêneros discursivos, pois estão em constante movimento de 

interação assim como os sujeitos que os constroem. Sua fluência é grande e sua 

realização é multimodal, isto é, se realiza de vários modos. 

Nesses projetos, são utilizados gêneros dos mais diversos que se relacionam 

através de um processo dialógico. Em contato um com o outro, se reproduzem, se 

multiplicam, isto é, vão gerando outros e outros, fazendo com que a escola 

abandone aquela prática antiga de só trabalhar com o texto literário, mas abarcar 

uma quantidade cada vez maior de gêneros. Isso faz com que se perceba que a 

língua não é, simplesmente, um código gramatical abstrato e isolado, um objeto do 

qual o sujeito lança mão em algumas ocasiões específicas e, depois, deixa-o de lado 

por algum tempo. 

Para tanto, é necessário que o professor utilize estratégias de leitura em que 

o aluno/leitor perceba a utilidade dos gêneros no seu cotidiano, diferentemente do 

que se tem feito na maioria das vezes, que é estudar a língua a partir de categorias 

gramaticais isoladas. É preciso que o faça entender que: 
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Falamos apenas através de determinados gêneros do discurso (...). Esses 
gêneros do discurso nos são dados quase da mesma forma que nos é dada 
a língua materna, a qual dominamos livremente até começarmos o estudo 
teórico da gramática (BAKHTIN, 2006, p. 282 – 283). 

 

Dessa forma, quando falamos, realizamos atos sociais que vão se adequando 

a cada situação. Assim, por exemplo, da mesma forma que o sujeito sabe adequar a 

sua roupa a cada local e ocasião, o mesmo faz com os gêneros que vão se 

adequando a um contexto social, caso contrário a comunicação não acontece. E 

esse deve ser o objetivo da escola ao trabalhar com a linguagem, ou seja, oferecer 

meios para que o aluno tenha essa percepção da língua. 

Assim, discutindo a respeito do trabalho com os gêneros que a escola deve 

realizar, Marcuschi (2008) vai ressaltar a importância dos estudos bakhtinianos 

dizendo que: 

 
A rigor, a proposta central para atividade pedagógica, com o uso de Bakhtin, 
estaria no trato dos gêneros como entidades plásticas e na observação do 
seu fluxo sócio-interativo e histórico, mas não nas suas fronteiras formais 
nem nas suas propriedades tipicamente linguísticas do ponto de vista 
sentencial. Essas sugestões servem aqui de motivação para mostrar 
precisamente isto: como os gêneros se configuram de maneira plástica e 
não formal; são dinâmicos, fluindo um do outro e se realizando de maneira 
multimodal; circulam na sociedade das mais variadas maneiras e nos mais 
variados suportes. Exercem funções sócio-cognitivas e permitem lidar de 
maneira mais estável com as relações humanas em que entra a linguagem 
(MARCUSCHI in KARWOSKI, 2008, p. 20). 

 

Essa dinamicidade com que Bakhtin enxerga os gêneros, ratificada por 

Marcuschi, é percebida no projeto linguístico-discursivo pedagógico de leitura. Por 

isso, ele é um gênero que reflete a heterogeneidade tanto da linguagem quanto do 

sujeito que participa da interação linguístico-discursiva e, por abranger vários outros 

gêneros, expressa também uma heterogeneridade. 

Sendo assim, é de fundamental importância que o professor que se propõe a 

trabalhar com gêneros discursivos através de projetos atente para essa riqueza da 

linguagem. E foi isso que ocorreu nos projetos analisados neste trabalho. Como as 

atividades foram realizadas para alcançar os objetivos propostos, os gêneros 

discursivos foram se incorporando e sendo incorporados às ações dos sujeitos 

naturalmente, à proporção que o dizer de cada um foi sendo expresso. 

Nesses projetos, as reflexões de Bakhtin se concretizam quando o filósofo 

russo discorre a respeito do processo de criação e utilização dos gêneros. Partindo 
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de um gênero secundário, projeto de leitura, outros gêneros primários foram sendo 

gerados através da interação. 

É na temática do projeto que se estabelece o diálogo do trabalho 

desenvolvido com a linguagem e os temas transversais previstos pelos PCN, 

favorecendo a inter e a transdisciplinaridade. Assim, o documento, referindo-se à 

relação da disciplina de Língua Portuguesa com as práticas discursivas e os temas 

transversais, diz que: 

 
(...) os conteúdos de Língua Portuguesa apresentam estreita relação com 
os usos efetivos da linguagem socialmente construídos nas múltiplas 
práticas discursivas. 
(...) 
O trabalho desenvolvido a partir dos temas transversais (Ética, Pluralidade 
Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Orientação Sexual, Trabalho e Consumo) 
demanda participação efetiva e responsável dos cidadãos, tanto na 
capacidade de análise crítica e reflexão sobre os valores e concepções 
veiculados quanto nas possibilidades de participação e de transformação 
das questões envolvidas (PCN, 1998, p. 40). 

 

Dessa forma, observa-se o cumprimento dessas orientações nos projetos 

analisados. Por exemplo, em Nossa Literatura, nossa cultura, o projeto aborda, em 

sua discussão, os temas meio ambiente e saúde, quando, partindo da leitura do 

romance Memórias Sofridas, estabelece um diálogo entre o passado de um 

município rico em sua biodiversidade e no presente tão desmatado. Também, esse 

tema é retratado no documentário Ilha das Flores. Essa discussão leva os atores a 

uma visita ao lixão da cidade retratada na obra, onde se encontram pessoas que 

vivem do lixo e que têm a sua saúde ameaçada. A partir daí, procuram a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Saúde e constroem um 

diálogo com essas instituições, formando, assim, um grande simpósio mediado pelo 

gênero projeto linguístico-discursivo pedagógico de leitura, tendo como pano de 

fundo esses temas transversais. 

No projeto A leitura dos céus, isso, também, acontece. O projeto estabelece 

um diálogo entre a Geometria, a Astronomia, a Arte e as profissões. Para tanto, os 

atores foram convidados a, partindo dos estudos da Geometria e da Astronomia, 

entrevistarem profissionais que utilizam o conhecimento destas áreas em suas 

profissões. Também, fotografaram e transformaram em obras de arte construções, 

objetos, monumentos que trazem, em sua composicionalidade, as formas 

geométricas. 
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Outro aspecto a se analisar no estudo dos gêneros é a sua historicidade. A 

esse respeito, Bakhtin (2006), ao conceituar gênero discursivo, considera-os como 

tipos de enunciados relativamente estáveis. Sabemos que essa estabilidade não 

expressa ideia de produto acabado, mas está relacionada à historicidade do gênero. 

Como é possível perceber essa historicidade nesse gênero? Durante a nossa 

vida estudantil, lembramo-nos que as estratégias de leitura eram mais voltadas para 

a decodificação do texto. Com o tempo, os estudos foram mostrando que ler é bem 

mais que isso. Na nossa trajetória profissional, lembramo-nos, também, que as 

escolas começaram a avançar nas estratégias de leitura. No entanto, logo no início, 

eram realizadas apenas algumas atividades soltas voltadas somente para leitura do 

texto literário. Depois, com o avanço das discussões em torno da leitura, as escolas 

começaram a elaborar outros projetos de leitura. Assim, enxergando esta como fator 

essencial para os sujeitos estarem inseridos no contexto social, esses projetos 

passaram a abarcar os gêneros discursivos de circulação social, passando a 

trabalhar a leitura em proporções cada vez maiores, ou seja, de simples atividades 

de leitura a projetos que são elaborados e desenvolvidos “nas condições de um 

convívio cultural mais complexo e relativamente muito desenvolvido e organizado” 

(BAKHTIN, 2006, p. 263). 

Então, o que esse gênero mantém do gênero planejamento de leitura e o que 

traz de novidade? A finalidade geral é a mesma: oferecer meios para que os alunos 

desenvolvam competências e habilidades leitoras. O conteúdo temático continua 

sendo a leitura. No entanto, o que se modifica com os projetos é que a leitura está 

ligada aos temas transversais, favorecendo a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade. Quanto à composicionalidade, apresenta como novidade a 

justificativa e a fundamentação teórica. O público-alvo é composto não apenas pelo 

professor e alunos, mas pela comunidade escolar (alunos, professores, 

coordenadores, diretores, funcionários e pais) e outros segmentos da sociedade, 

alargando a filosofia. Quanto à sua composição, as atividades abrangem cada vez 

mais uma diversidade de gêneros discursivos. E, no que tange ao estilo, torna-se 

bem mais formal, uma vez que, principalmente, na fundamentação teórica, são 

utilizados termos científicos próprios da pedagogia, da linguagem e de outras áreas 

do conhecimento envolvidas. 



39 
 

 
 
 

2.3.1 ANÁLISE LINGUÍSTICO-DISCURSIVA DO PROJETO NOSSA LITERATURA, 

NOSSA CULTURA – O PAPEL DA MEMÓRIA 
 

(...) o homem se sabe inacabado e por isso se educa. Não haveria 
educação se o homem fosse um ser acabado. O homem pergunta-se: 
Quem sou? De onde venho? Onde posso estar? O homem pode refletir 
sobre si mesmo e colocar-se num determinado momento, numa certa 
realidade: é um ser na busca constante de ser mais e, como pode fazer 
essa auto-reflexão, pode descobrir-se como ser inacabado, que está em 
constante busca (FREIRE, 1997, p. 14). 

 

Esse pensamento de Freire (1996), citado na abertura do texto da 

fundamentação teórica do Projeto Nossa literatura, nossa cultura, reflete a 

concepção de sujeito e de linguagem que o norteia. Esse sujeito inacabado, 

dinâmico e heterogêneo, aberto à interação, constrói uma linguagem com essas 

mesmas características. 

É interessante observar como as atividades realizadas para alcançar os 

objetivos propostos no projeto estão relacionadas à interação linguístico-discursiva 

aludida por Bakhtin nas suas reflexões. Por exemplo, o professor estabelece como 

objetivos: 

 
1. reconhecer a importância da leitura como instrumento de inclusão social; 

2. desenvolver o hábito da leitura; 

3. perceber a importância da cultura para formação de indivíduos e grupos 

sociais; 

4. reconhecer a importância do trabalho em grupo; 

5. perceber, através da obra Memórias sofridas, os problemas sociais 

existentes; 

6. identificar características da literatura em Memórias sofridas; 

7. conhecer o escritor Joilson Maia; 

8. valorizar o escritor Joilson Maia; 
 
 

E, para alcançar esses objetivos, os alunos foram convidados a “passearem 

pelo mundo da leitura”, por meio da obra Memórias sofridas de Joilson Maia, usada 

para estimular, na turma, o prazer pela leitura. Assim, o professor/autor diz que: 
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Este projeto surgiu da inquietação com os problemas de leitura que vêm se 
agravando cotidianamente, onde o cidadão, na medida em que os anos 
passam, vão perdendo o gosto pela leitura, quer seja pelo falta de atrativo 
que os livros causam, uma vez que têm que competir com outros recursos 
mais dinâmicos tais como: a televisão, videogame e computadores, quer 
seja pela falta de tempo disponível para tal fim. (...) 
(...) mergulhamos no universo da leitura e viajamos por uma Una antiga e 
desconhecida pelos alunos, confrontando-a com a Una atual e, 
estranhamente, também desconhecida, portanto dos seus munícipes 
(RAMOS, 2009, s. p.). 

 
Assim, a leitura do romance serviu como elemento motivador para o 

desenvolvimento das demais atividades, tornando-se uma heteroleitura, pois, a partir 

dela, outras leituras foram feitas. E, realmente, esse passeio aconteceu, segundo o 

relatório e os depoimentos apresentados, pois o escritor, através da sua obra, se 

propõe a envolver os alunos/leitores em sua narrativa, levando-os a se imaginarem 

como personagens também. Isso foi possível devido ao estilo do artista voltado para 

a ficção-realidade que, partindo da história real, cria uma ficção, resultando na 

recriação da realidade. Essa relação ficção-realidade é percebida no discurso do 

professor/autor em que fala de uma entrevista com um morador antigo. Assim ele 

diz: 

Dando sequência e concluindo a modalidade de visitações, procuramos o 
Sr. Clodomir Briosh (ex proprietário de serraria) para uma entrevista, a fim 
de abordar como era a cidade na época das serrarias, seu funcionamento, 
apogeu e fechamento de todas as madeireiras da região. Esse momento, 
também, foi interessante, pois, além de nos contar sobre a extração vegetal, 
eles nos contou sobre um córrego que fica próximo à sua residência e que, 
hoje, está poluído e cujo riacho é citado no livro Memórias sofridas 
(RAMOS, 2009). 

 
E, com essa memória/sonho, muitos educandos se identificaram, pois, 

segundo o relatório apresentado pelo professor/autor, conseguiram ver-se naquela 

narrativa, vivendo, na imaginação, aquelas experiências e, outras vezes, vendo 

muitos dos seus antepassados sendo retratados, ou melhor, refratados também. O 

próprio autor de Memórias sofridas, ao relatar o processo de criação da obra, deixa 

claro o envolvimento da sua vida real com a obra. No entanto, não é um real 

retratado, mas refratado através do romance. Assim o escritor diz que: 

 
Essa obra foi iniciada na metade da década de 80, quando eu ainda era 
estudante do primeiro grau e aproveitava a adolescência para descobrir o 
mundo que havia em volta de mim. 
Na época, eu já trabalhava na lavoura cacaueira e, por isso sabia o quanto 
era precioso conviver diante de uma fruta tão valorizada no mercado 
mundial. 
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Memórias Sofridas está mostrando, não esse valor, mas um pouco do que 
aconteceu após essa grande valorização. Sabemos que essa decadência 
na lavoura cacaueira foi provocada pela vassoura-de-bruxa, que junto 
trouxe muitos e muitos problemas, não só para o meio rural, como também 
para a zona urbana. A maioria dos personagens do livro Memórias Sofridas, 
foram baseados em pessoas que no inicio dos anos 90 já perambulavam 
pelas calçadas da cidade em busca de um novo trabalho, depois de serem 
demitidos das grandes fazendas cacaueiras. As cidades da  região 
cacaueira passaram, nessa mesma época, a receber centenas de novas 
famílias, com hábito e costumes diferenciados daqueles que nasciam e 
cresciam na cidade. Isso causou grandes transtornos para a região, 
principalmente, nas pequenas cidades que já passavam por vários 
problemas econômicos e, em poucos dias, tiveram seus centros urbanos 
superlotados de pessoas. Pessoas que procuravam um refúgio, construindo 
moradia de qualquer jeito e morando em lugares sem higiene alguma. Isso 
se passou na vida do personagem deste livro, o Zeca, que foi tirado da vida 
real e de outros também existentes no livro. Todas as cidades da região 
cacaueira foram sufocadas por milhares de pessoas vindas de outras 
cidades. Isso foi o que levou, na época, muitas pequenas cidades a terem 
números altíssimos de roubos e assaltos, pois, formavam-se, nos bairros e 
morros, gangues de adolescentes que desciam à cidade à procura do que 
lhe chamava a atenção para poderem roubar e matar suas necessidades. 
Tudo isso por causa de uma crise que afetou a lavoura cacaueira (MAIA). 

 
Pelo que se observa na palavra do autor, na construção do romance, parte-se 

da memória real e chega-se à ficcional. Na voz do professor/autor, quando justifica a 

escolha da obra literária para ser trabalhada no projeto, fica clara, na sua 

concepção, a presença da memória no romance, pois ele diz que “o livro Memórias 

sofridas do escritor Joilson Maia foi escolhido por retratar a vida do povo unense, 

suas alegrias, tristezas e dor, resgatando um passado não muito distante, mas por 

muitos esquecido”. 

Assim, a memória entra em discussão. Um tema bem presente em estudos 

hodiernos, em que se costuma dizer que, hoje, o homem vive um boom de memória, 

após ter passado por inúmeras experiências e construído conhecimentos dos mais 

diversos. Segundo o professor Cláudio do Carmo2, um verdadeiro excesso,  

traduzido nas mais diversas expressões da contemporaneidade, nos mais diversos 

meios e acontecimentos. 

Quando se fala em memória, na maioria das vezes, pensa-se logo em 

passado, em algo que aconteceu e encontra-se registrado na mente humana. 

Partindo do senso comum, costuma-se usar a expressão: “Fulano tem boa memória” 

 
 
 

2 Aula ministrada na disciplina Literatura e Memória, do Mestrado de Letras: Linguagens e 

Representações da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC. Ilhéus, 2009. 
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ou “Fulano não tem uma boa memória”. A boa ou a má memória, nesse caso, está 

diretamente ligada à capacidade de o sujeito registrar e lembrar algo. 

Mas o que é memória? Como conceituá-la? É possível definí-la? 

Para Le Goff (1994), historiador francês que se inscreve numa chamada 

tradição historiográfica que é a história nova na primeira metade do século XX, a 

memória, como propriedade de conservar certas informações, remete- nos em 

primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode 

atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como 

passadas. 

Bergson (1999) fala da memória individual. Nos seus estudos sobre memória, 

destaca a importância da percepção como aquele exato momento em que alguém  

se dá conta de alguma coisa. Para ele, a percepção é sempre presente e só existe 

uma vez. Diz, ainda, que a memória é mediada pelo corpo, isto é, toda vez que se 

lembra de algo, esse algo é mediado pelo corpo. 

Halbwachs (2006), com seus estudos no campo da sociologia, no inicio do 

século XX, fala da memória coletiva, a qual nasce do grupo para o indivíduo, isto é, 

surge de fora para dentro. Nessa concepção, o grupo social é fundamental para 

recuperar a memória. Por exemplo, uma fotografia de um sujeito isolado, fora de um 

cenário, não serve como suporte ou canal para recuperação dessa memória  

coletiva. 

Para Pollak, estudar as memórias coletivas fortemente constituídas, como a 

memória nacional, implica preliminarmente a análise de sua função. A memória, 

essa operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do passado que se 

quer salvaguardar, se integra em tentativas mais ou menos conscientes de definir e 

de reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre coletividades de 

tamanhos diferentes: partidos, sindicatos, igrejas, aldeias, regiões, clãs, famílias, 

nações, etc. Assim, a referência ao passado serve para manter a coesão dos grupos 

e das instituições. 

Segundo Walter Benjamim, a memória é sempre presente. O meu passado 

constitui o meu presente. Quando alguém se lembra de algo, esse algo é 

ressignificado no presente. Isso significa que a memória é um processo; ela se 

movimenta no sujeito, é inacabada e não é linear. 
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Nessa concepção de memória como processo, no projeto analisado, o 

professor/autor constrói um dialogismo entre passado, presente e futuro, criando um 

entrelaçamento de tempos. Desse modo, percebe-se que a memória, além de ser 

inacabada e não-linear, a sua relação com o tempo é indefinida. 

Quando falamos em memória, aqui, não nos referimos à memória enquanto 

lembrança, adormecida no passado, mas como processo dinâmico que não se 

prende a uma determinada época simplesmente. Todavia, como elemento 

atemporal. Portanto, memória não é um chip situado na cabeça do sujeito onde são 

registrados fatos da história. Se assim fosse, se tornaria um produto acabado. No 

entanto, é processo. Ou seja, é processo dialógico que vai se desenvolvendo na  

vida dos sujeitos através da linguagem. 

Relacionando memória com o projeto, a partir da leitura da obra, os 

alunos/leitores discutiram sobre a história do município de Una, fazendo a relação 

entre passado/presente/futuro, visitaram alguns lugares (fazenda de cacau, lixão, 

distrito de Comandatuba) que têm relação com a narrativa, entrevistaram morador 

antigo (ex-proprietário de serraria), moradores atuais (pessoas que moram no 

entorno do lixão e integrantes do grupo de Terno de reis). Assim, nessas estratégias, 

percebe-se a presença da alusão, pois, partindo das memórias narradas, as 

atividades aludem à história do lugar. E, onde há memória, há, também, alusão, 

considerando que a primeira é categoria da segunda. Assim, só há memória, se a 

alusão estiver presente na perspectiva de dialogismo entre os tempos. 

Isso é perceptível quando o professor convida o educando a buscar a história 

real através da leitura de textos científicos de historiadores locais que a resgatam  

em monografias. O próprio professo/autor do projeto, em seu relatório, diz que o que 

o motivou para trabalhar a obra foi o fato de aludir à história do município de Una. É 

um passado que dialoga com o presente e se projeta para o futuro. 

Segundo Torga (2001, p. 67), evocar, pela linguagem, o passado, fazendo-o 

presente, é imersão na memória, dá-lhe significado, torna-o conhecido ao 

rememorador, é o canto de Mnemosyne. Sendo assim, pelo que se observa nas 

atividades relacionadas a Memórias sofridas, na fala dos autores, tanto dessa obra 

quanto do projeto, esse romance é uma alusão ao contexto sócio-histórico do 

município de Una na década de 80. Essa percepção é possível se conhecermos 
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essa história e a compararmos com aquela apresentada na obra, fazendo um jogo 

alusivo entre a história/memória real e a ficcional, pois 

 

o produto/processo de investigação pela alusão se dá pela linearidade – são 
os ecos, e pela não- linearidade, que constitui o movimento em espiral entre 
o todo e as partes e entre estas e o todo. Não há como conhecer o todo 
sem conhecer as partes que o compõe (TORGA, 2001, p. 19). 

 
 

Daí, a necessidade do diálogo entre a ficção e a realidade, analisando cada 

parte que compõe o todo dessa história, para se fazer a leitura da história do 

município do município de Una em Memórias sofridas. 

Ainda falando em memória, Pierre Janet considera que o ato mnemônico 

fundamental é o “comportamento narrativo” que se caracteriza, antes de mais nada, 

pela sua função social, pois é comunicação a outrem de uma informação, na 

ausência do acontecimento ou do objeto que constitui o seu motivo” (FLORES,1972 

apud. LE GOFF, 1994). 

Assim sendo, a narrativa torna-se um suporte da memória. Ela acaba sendo 

um corpo onde se forma uma imagem e, consequentemente, um canal através do 

qual a memória se diz e diz ao outro algo de si. 

Como a memória requer uma representação, a narrativa, que é um 

documento, acaba exercendo essa função, considerando que: 

 
Neste tipo de documento a escrita tem duas funções principais: “Uma é o 
armazenamento de informações, que permite comunicar através do tempo e 
do espaço, e favorece ao homem um processo de marcação, memorização 
e registro”, a outra “ao assegurar a passagem da esfera auditiva à visual”, 
permite “reencaminhar, recordar, retificar frases e até palavras isoladas” 
(GOODY, 1977, apud LE GOFF, 1994, p. 433). 

 

Discorrendo sobre a historicidade dos gêneros, Bakhtin (2006) diz que “o 

gênero é um representante da memória”, uma vez que “sendo ponte entre épocas 

diferentes”, permite que os sujeitos transitem de um lado a outro, construindo a 

memória em diálogo constante com os tempos. 

Assim, o romance serve como elemento motivador para o desenvolvimento 

das demais atividades. Desse modo, os alunos/leitores foram levados a pesquisar a 

história do Município de Una, retratada, no plano artístico, pelo escritor em sua 

narrativa. Para isso, utilizaram a pesquisa-histórica com a finalidade de conhecer a 

história do município, fazendo a relação entre passado, presente e futuro. Sobre o 
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passado, conheceram a história dos primeiros habitantes, suas origens, seus 

costumes, sua língua. Enfim, sua cultura. Em se tratando de presente, refletiram a 

respeito dos problemas vividos pelos moradores e a situação sociopolítica e 

econômica do município nos dias atuais, fazendo projeções para o futuro com vistas 

a ações que podem ser desenvolvidas para se evitar o crescimento de problemas 

como: desmatamento, poluição, desemprego, fome, doenças etc. 

A partir daí, os alunos/leitores pesquisaram a história do Município de Una, 

retratada, no plano artístico, pelo escritor em sua narrativa. 

Dessa forma, partindo do plano estético, os alunos chegaram ao plano ético, 

isto é, o plano da vida do Município de Una, retratando não somente a história pela 

história, mas os problemas sociais e econômicos nesse contexto, discutindo, a partir 

daí, a cultura enquanto fazer de um povo que o caracteriza como pertencente a 

determinado local. Esse plano estético está relacionado à arte. Já o ético é o plano 

da vida real. A ética e a estética são conceitos fundamentais para se compreender 

os postulados de Bakhtin, pois permeiam toda a sua obra. Assim, analisando esses 

conceitos na concepção bakhtiniana, o GEGe explica que: 

 
A concepção de estética resulta de um processo que busca representar o 
mundo do ponto de vista da ação exotópica do sujeito (...) fundada no social 
e no histórico. 
(...) O sujeito artista compõe o dizer estético a partir da forma, efetivamente 
material, e inteiramente realizada no material a ele ligada e, por outro lado, 
como valor, indo além dos limites da obra material organizado, como coisa. 
(...) 
Ato ético refere-se ao processo, ao agir no mundo, à necessidade de ocupar 
o lugar singular e único no mundo, o que se liga diretamente à realidade. 
(...) a ética refere-se ao ato de viver uma vida singular, de arriscar, de ousar, 
de comprometer-se, de assinar responsavelmente seu ponto de vista e seu 
viver; isso é que é responsabilidade e responsividade imediata do sujeito, 
parte da vida, portanto (GEGE, 2009, p. 38 – 42). 

 
E, assim, as ações previstas no projeto foram acontecendo e, para realização 

de cada uma delas, o professor/autor, juntamente com os alunos/leitores, foram 

processando o seu discurso, construindo enunciados que são contextualizados de 

acordo com os gêneros escolhidos por esses sujeitos para apresentar o seu dizer 

em consonância com a finalidade de cada atividade. Por isso, diante de 

acontecimentos como esses que se realizam na interação verbal, o filósofo russo vai 

dizer que: 
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a vontade discursiva do falante se realiza, antes de tudo, na escolha de um 
certo gênero de discurso. Essa escolha é determinada pela especificidade 
de um dado campo de comunicação discursiva, por considerações 
semântico-objetais (temáticas), pela situação concreta da comunicação 
discursiva , pela composição pessoal dos seus participantes, etc. A intenção 
discursiva do falante, como toda a sua individualidade e subjetividade, é 
seguida, aplicada e adaptada ao gênero escolhido, constitui-se e 
desenvolve-se em uma determinada forma de gênero (BAKHTIN, 2003 p. 
282). 

 

Baseando-nos nessa reflexão de Bakhtin, podemos dizer que o que leva o 

sujeito à escolha de um determinado gênero é a sua intencionalidade, a partir 

daquilo que pretende realizar. Isso significa que a escolha não é feita de maneira 

aleatória, ou seja, antes de escolher o gênero para realizar o seu dizer, o sujeito leva 

em consideração o perfil do seu interlocutor, já que a palavra é sempre de alguém 

para alguém (BAKHTIN, 1986). Considera, ainda, o que quer dizer, adequando esse 

dizer a todo um contexto enunciativo. Dessa forma, por trás dessa escolha existe a 

vontade discursiva do falante, o seu projeto de dizer que, ao ser elaborado, leva em 

consideração todos esses aspectos. 

Sendo assim, para conhecer e valorizar o escritor de Memórias sofridas, os 

alunos e o professor escolheram o gênero entrevista, primeiramente. Então, por trás 

dessa escolha, houve uma intencionalidade. Por que, então, escolheram esse 

gênero e não outro? Certamente, porque perceberam que seria mais adequado para 

realizarem o seu projeto de dizer: a entrevista permitiria a elaboração de uma outra 

biografia do autor em estudo. 

Continuando, o professor conduziu a turma à leitura da biografia do artista, 

que está na capa inferior do livro, para conhecer a vida do escritor. A partir da 

entrevista, a reescreveram em forma de poema (em anexo). 

 
2.3.1.1 – Biografia – registro da memória 

 
 

A biografia é um gênero discursivo a que podemos relacionar o pensamento 

bakhtiniano, em que o filósofo russo aponta para a carência de o sujeito ter um 

ponto de vista extrínseco sobre si, uma vez que não é possível que esse sujeito 

contemple a si mesmo de dentro do seu eu. Por isso, Bakhtin diz: 

 
O princípio interno da unidade não serve para a narração biográfica, meu eu 
para mim nada conseguiria narrar, mas essa posição axiológica do outro, 
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necessária à biografia, é a mais próxima de mim; eu adentro imediatamente 
nela através das personagens da minha vida – os outros e através dos seus 
narradores (BAKHTIN, 2006, p. 142). 

 

A palavra biografia significa escrita sobre a vida de outrem. Através dela, o 

outro expressa o seu discurso, o seu olhar a respeito daquele para quem a sua 

atenção se volta. 

Na atividade realizada em que esse gênero foi trabalhado, os alunos fizeram 

uma entrevista como o escritor e, a partir daí, reconstruíram a biografia do artista. 

Assim, nesse gênero, cumprem-se as palavras de Bakhtin: “A partir dos meus olhos, 

veem os olhos de outrem”, ou seja, o entrevistador ouve a palavra do entrevistado e, 

a partir daí, coloca a sua a fim de falar sobre o outro. Portanto, a finalidade do 

gênero biografia é escrever sobre a vida do outro. Desse modo, a vida do outro 

torna-se o conteúdo temático desse gênero, uma vez que é para essa vida que o 

discurso do autor/narrador é direcionado. 

Na sua composicionalidade, a biografia traz um título que tem relação com a 

vida daquele que está sendo focalizado e alguns dados como nome completo, data  

e local de nascimento, família, vida escolar, titulação, principais feitos e, se já tiver 

falecido, data e local de falecimento. 

Quanto aos aspectos gramaticais, é um gênero discursivo escrito em 

linguagem formal, considerando que a sua circulação, normalmente, acontece em 

portadores formais como o livro, e seus interlocutores são pessoas que dominam 

esse tipo de linguagem. 

Nesse gênero, a memória é sempre evidenciada. Tanto a memória/sonho, 

referente àquele que narra sua vida para outrem, quanto à memória/trabalho, 

relacionada àquele que escreve sobre a vida de alguém. 

Antes de construírem a biografia, os alunos utilizaram o gênero entrevista e, 

para realizá-la, reuniram-se em grupos e elaboraram perguntas, abrindo  espaço 

para outros gêneros, como conversa informal, discussão. A respeito disso, Bakhtin 

diz que: 

Até mesmo no bate-papo mais descontraído e livre nós moldamos o nosso 
discurso por determinadas formas de gênero; às vezes padronizados e 
estereotipados, às vezes mais flexíveis, plásticas e criativas (a comunicação 
cotidiana também dispõe de gêneros criativos) (BAKHTIN, 2006, p. 282). 
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Elaborada a entrevista escrita, partiram para a entrevista oral. Para isso, 

organizaram um evento a que deram o nome de “Café com literatura”, surgindo outro 

gênero: nome de evento. Inclusive, observa-se como a turma tem o domínio, a 

noção do gênero, pois aliou um evento social (momento do café) a uma temática 

(literatura). No seu relatório, o professor/autor diz: 

 
E, com o propósito de estreitar a relação autor/aluno, realizamos um evento 
chamado “Café com Literatura” onde o escritor foi convidado a participar de 
uma entrevista com os alunos. O mesmo contou as suas experiências como 
escritor, as dificuldades passadas para lançar o seu primeiro livro, pessoas 
que o apoiaram, momento que o desencorajaram, eventos que foram 
determinantes para ele se tornar escritor, as suas fontes de inspiração. 
Enfim, o escritor fez consideráveis inferências para que os alunos 
percebessem que, para se tornar um escritor, muito mais que inspiração, há 
de se ter persistência e superação(professor/autor). 

 

Assim, percebe-se nessa atividade, o pensamento bakhtiniano quando se 

refere à vontade discursiva do falante aliada à escolha que faz do gênero para 

realizar essa vontade. No projeto, os sujeitos demonstraram a vontade discursiva de 

conhecer melhor o escritor Maia, estreitando os laços de aproximação e, para isso, 

escolheram os gêneros entrevista (oral e escrita) e a biografia. 

Realizada a entrevista, os educandos chegaram a outro evento que é a 

reconstrução da biografia. Assim, passaram de leitores, apenas, para autores, pois 

se tornaram autores de um gênero, o biográfico, trazendo o artista para mais perto 

deles. Assim, aquele autor que, logo no início do projeto, era um ser distante, 

aproximou-se dos alunos através das atividades desenvolvidas. Na produção dessa 

biografia, muitas vezes, o aluno/leitor troca de lugar com o artista que protagoniza a 

narração biográfica, pois se identifica com as suas memórias e se imagina ou se 

deseja no lugar do outro, vivenciando aquelas experiências, trilhando o mesmo 

caminho. É claro que esse viver e esse trilhar ficam, só, no desejo, pois não há  

como alguém viver as mesmas experiências do outro. Nem mesmo aquele que viveu 

algo poderá revivê-lo, uma vez que tanto o sujeito quanto o seu fazer são únicos. 

Assim, refletindo a respeito da relação autor/personagem na biografia, Bakhtin 

diz que: 

 
Entre todos os valores artísticos, o biográfico é o menos transgrediente à 
autoconsciências, por isso na biografia o autor está mais próximo do herói 
desta, os dois como que podem trocar de lugar, e por essa razão é possível 
a coincidência pessoal entre personagem e autor além dos limites do todo 
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artístico. O valor biográfico pode organizar não só a narração sobre a vida 
do outro, mas também o vivenciamento da própria vida e a narração sobre a 
minha própria vida pode ser forma de conscientização, visão e enunciação 
da minha própria vida (BAKHTIN, 2003, p. 139). 

 
Devido ao fato de o escritor Joilson Maia ter vivido no município desde a sua 

infância, apesar de não ter nascido em Una, fez com que os alunos/leitores se 

identificassem com as suas memórias. Inclusive, o escritor estudou na mesma 

escola onde o projeto foi desenvolvido, conforme consta na seguinte fala: 

 
Nascido em Ilhéus - BA, o escritor Joilson Maia, quando tinha 11 anos, veio 
morar em Colônia de Una (...). Aluno de escolas do município de Una desde 
a 2ª série do ensino fundamental, concluiu o 2ª grau do Curso Técnico em 
Administração no Colégio Municipal Alice Fuchs de Almeida, motivo de 
orgulho para a comunidade do CMAFA (Palavra de uma ex-diretora do 
CMAFA no posfácio de Memórias Sofridas). 

 

Através das pesquisas realizadas para conhecerem a cultura regional, os 

estudantes conheceram um grupo de capoeira e um grupo artístico que apresenta 

Terno de reis, uma manifestação do folclore brasileiro. Nessa atividade, trabalharam 

com o gênero cantigas folclóricas. 

Preparando-se para a culminância do projeto, a turma, sob a coordenação do 

professor, elaborou um roteiro para apresentação de uma peça teatral baseada em 

Memórias sofridas, a qual apresentaram para o público durante o evento de 

encerramento das atividades do projeto. Para essa culminância, foram trabalhadas 

algumas músicas que a turma, também, apresentou cantando e dançando. Portanto, 

essa atividade abrangeu os gêneros: roteiro de peça teatral, peça teatral e letra de 

música. 

 
Concluídas todas as etapas do projeto, fizemos, então, a culminância. Para 
tanto, fizemos uma noite de apresentações culturais, com a peça teatral 
baseada no livro, envolvemos, também, o grupo de capoeira “Nação Iorubá” 
e o terno de Reis de Comandatuba (distrito do Município de Una) para 
fazermos parte da mesma (Professor/autor). 

 
 

Quanto aos aspectos gramaticais, segundo o relatório em anexo, foram 

abordados no projeto, sob a perspectiva da discursividade. Assim, o que se tentou 

esclarecer para o aluno é que as palavras ou sentenças isoladas não têm sentido 

nenhum, pois a sua significação ocorre no contexto enunciativo. Por exemplo, o 

adjunto adnominal, que está entre os conteúdos trabalhados, deve ser analisado no 
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todo do enunciado. O mais importante não é, simplesmente, conceituá-lo, mas saber 

em que situação empregá-lo como recurso oferecido pela língua para o sujeito 

construir enunciados concretos para apresentar o seu dizer. Assim, a língua foi 

estudada como uma atividade humana presente na vida dos sujeitos que a constrói 

e a utiliza para o seu fazer. Assim, o professor/autor esclarece que o projeto nunca 

foi pensado no sentido de reduzir a literatura a atividades gramatiqueiras. 

Essa maneira de abordar os conteúdos gramaticais remete-nos ao que 

preconiza Bakhtin (2003) quando discorre a respeito da linguagem, dos enunciados 

mais especificamente, mostrando que eles refletem as condições específicas e a 

finalidade de cada campo da atividade humana não simplesmente por ser conteúdo 

(temático) e pelo estilo da linguagem (seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais da língua), todavia, principalmente, pela construção composicional, isto 

é, o todo da língua. Desse modo, ele mostra, ainda, que tanto o conteúdo temático 

quanto o estilo e a construção composicional estão imbricados ao enunciado, ou 

melhor, à linguagem como um todo. Esclarece, também, que não é através de 

dicionários e gramáticas que a língua materna chega até nós, mas por meio da 

interação linguístico-discursiva. 

Dessa forma, com base na reflexão bakhtiniana, não há espaço para, no 

ensino de língua, se trabalhar com categorias gramaticais descontextualizadas, mas 

abordá-las e analisá-las a partir do contexto enunciativo, onde, de fato, estão 

inseridas, desempenhando a sua função e finalidade. 

Assim, de acordo com essa concepção linguística, foram abordados os 

conteúdos: adjuntos adnominais, vozes do verbo, pontuação e figuras de linguagem. 

Todos esses trabalhados, no texto, de forma contextualizada, viva e dinâmica como 

ocorre no processo de comunicação real. 

Nesse projeto, através das estratégias construídas pelo professor/autor, cria- 

se o diálogo entre a literatura e a cultura, elementos inseparáveis, presentes na vida 

dos sujeitos, num processo de interação contínuo mediado pela linguagem. 

Linguagem essa construída e utilizada por eles para realizar o seu dizer, para 

construir e registrar a sua história, a sua memória. 
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2.3.1.2 A interação virtual – O Orkut 
 
 

Chegada há tão pouco tempo, a Internet está presente, de forma bem 

marcante, na vida do ser humano de modo geral, tanto em espaços públicos quanto 

privados dos mais íntimos. Está presente nas diversas áreas do conhecimento, 

possibilitando múltiplas maneiras de interação, resultando no aparecimento de novos 

gêneros discursivos. 

Assim, dentre as várias ferramentas que têm proporcionado a 

interdiscursividade no ambiente virtual, está o Orkut. Essa ferramenta, utilizada de 

maneira bem intensiva, na atualidade, pelos jovens e adolescentes, tem sido 

promotora da interação, viabilizando o surgimento e circulação de vários gêneros 

digitais. Essa realidade fez com que o professor/autor a utilizasse, no projeto, como 

meio para dinamizar o trabalho de leitura. 

Objetivando propiciar meios para que os sujeitos se conheçam, construindo 

amizades e mantendo a interação sociodiscursiva, o Orkut foi criado pelo engenheiro 

turco Orkut Buyukkokten em 24 de janeiro de 2004. 

Para participar do processo de interação propiciada pelo Orkut, o sujeito deve 

criar uma conta de e-mail do no Google e construir uma página pessoal (profile). 

Assim, o participante pode criar o seu perfil com seus dados: nome, idade, lugar 

onde mora, estado civil, opção sexual, preferência musical e outras artes, culinária, 

opção religiosa, literatura favorita e outros. Além do perfil, na composicionalidade do 

Orkut, encontra-se espaço para colocar mensagens, álbum de fotografias, adicionar 

vídeos, participar de comunidades diversas etc. Interagindo nesse espaço, é 

possível visitar e caminhar por inúmeros profiles, comunidades e fóruns. Nessas 

comunidades, encontram-se os posts, espaços onde o participante escreve 

mensagens para os outros “orkuteiros” ou para alguém em particular e recebe outras 

também. Há ainda, os scrapbooks, onde os “orkuteiros” podem postar e receber 

recadinhos, testemunhos etc. 

Essa rede social é um software do Google, que se tornou um fenômeno, pois, 

logo que foi criado, conquistou a preferência do público, principalmente, 

adolescentes e jovens. “A opção por essa rede representa 54,47% do total de 

participantes, entre 198 e 25 anos, segundo dados do Google” (COUTO & ROCHA, 

2010, p. 11). 
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Através do Orkut, são construídos vários textos que trazem tanto o aspecto 

verbal da linguagem quanto o não verbal, juntando escrita e oralidade, tornando-se 

mistos. Eles interagem e juntos constroem a hipertextualidade. Assim, Marcuschi 

(1999), discutindo sobre a interação linguístico-discursiva que se desenvolve no 

ambiente virtual, apresenta uma reflexão a esse respeito, dizendo: 

 
Veja-se, hoje, a questão tão discutida das comunicações escritas ditas 
‘síncronas’, ou seja, em tempo real pela Internet, produzidas nos famosos 
bate-papos. Temos aqui um modo de comunicação com características 
típicas da oralidade e da escrita, constituindo-se, esse gênero comunicativo, 
como um texto misto situado no entrecruzamento da fala e escrita. Assim, 
algumas das propriedades até há pouco atribuídas com exclusividade à fala, 
tal como a simultaneidade temporal, já são tecnologicamente possíveis na 
pratica da escrita à distância, com o uso do computador. Este ‘escrever’ tem 
até uma designação própria: ‘teclar’; tal é a consciência da ‘novidade’ 
(MARCUSCHI, 1999, p. 21). 

 

Dessa forma, a linguagem utilizada no Orkut é bem informal, misturando 

características tanto da escrita quanto da oralidade. É uma linguagem com 

características bem peculiares que se chama de “internetês”, ou seja, português 

usado, principalmente pela juventude, quando conectada à web. Sendo assim, 

Bisogin & Finatto, falando a respeito de uma pesquisa realizada sobre essa 

linguagem, explica: 

Apresentando algumas variantes de significação em relação à norma culta 
ou em relação a um sentido literal, além de gírias que existiram em todos os 
tempos, um “internetês” que exploramos mostrou-se, em primeiro lugar, com 
grande conjunto de alterações de grafia: exibe grande número de 
abreviaturas, siglas, neologismos, palavras cifradas, estrangeirismos, 
desenhos, ícones, símbolos, até mesmo segmentos que correspondem a 
um amontoado de letras. Entretanto, mesmo os sinais justapostos 
constituem um sentido. Entendê-lo, muitas vezes, não é fácil para quem não 
tem familiaridade com esse tipo de comunicação (BISOGNIN E FINATTO, 
2010 in COUTO & ROCHA, 2010, p. 81). 

 
Desse modo, diante dessa linguagem usada na Internet, dos gêneros virtuais 

emergentes, a escola fica perdida, uma vez que está bem distante dessa realidade, 

pois não tem familiaridade com esse tipo de comunicação. Por isso, toda essa 

revolução internetiana tem preocupado os professores que, diante dessa realidade, 

não estão conseguindo, em muitas situações, mediar a construção  do 

conhecimento, considerando que, enquanto os alunos estão teclando, a escola está 

escrevendo, enquanto os alunos estão se comunicando através do Orkut, Facebook, 

Twitter e outros, a escola, ainda, está ensinando a fazer cartas e bilhetes. Todavia, 
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tanto no projeto Nossa literatura, nossa cultura, quanto em A leitura dos céus, 

observa-se a utilização desses gêneros na interação que se desenvolve. No 

primeiro, o Orkut é utilizado para romper as barreiras demográficas, aproximando os 

sujeitos envolvidos e promover a interação, através da postagem de fotos, 

recadinhos, produção e leitura de textos diversos etc. Assim, tiveram a oportunidade 

de acompanhar o desenvolvimento do projeto através do ambiente virtual. O 

professor o utilizou, também, para postar uma pesquisa, a fim de saber a opinião de 

outras pessoas a respeito do projeto. Essa atividade é narrada pelo professor/autor 

no seu relatório em que diz: 

 
Em sintonia com a modernidade, o projeto se lançou no universo virtual 
(Orkut) pra que tanto a obra quanto o projeto se tornassem mais conhecidos 
e rompessem de vez com os limites impostos pelas barreiras demográficas, 
oportunizando à população uma participação mais efetiva. Nesse espaço 
cibernético, anexamos fotos e calendários dos eventos, popularizando de 
vez o nosso projeto. Também, aproveitamos o espaço virtual e postamos 
uma pesquisa para sabermos a opinião de outras pessoas sobre o projeto 
(PROFESSOR/AUTOR). 

 

No segundo, a professora orientou os alunos para que pesquisassem, em 

sites, os assuntos que, posteriormente, se transformariam em matérias jornalísticas. 

É interessante observar que, quando a linguagem é trabalhada dessa forma 

dinâmica, como aconteceu com a atividade no Orkut, até as aulas de Língua 

Portuguesa que, na maioria das vezes, são vistas pelos alunos como algo 

desagradável e desinteressante, sem nenhum significado prático, passam a ser 

vistas como relevantes no uso da língua, tornando-se, para eles, mais significativas, 

mais atraentes. Isso fica evidente em um dos depoimentos de pais de alunos que 

participaram das atividades desenvolvidas através do projeto. Eis o depoimento: 

 
Achei que durante o projeto, minha filha se interessou mais pelas aulas de 
Língua Portuguesa e que, de agora em diante, posso desfrutar, na sua vida, 
de tudo o que foi desenvolvido durante esse projeto (Palavras de uma mãe 
de aluna no seu depoimento sobre o projeto). 

 
Analisando a atividade com o Orkut em que o professor faz a pesquisa de 

opinião sobre o projeto e os depoimentos dos sujeitos envolvidos, percebe-se o 

postulado de Bakhtin: a necessidade de o sujeito ir em busca da palavra do outro. 

Assim, o Orkut se torna uma estratégia viável para promover a interação, 

sendo uma ferramenta de que a escola pode lançar mão para dinamizar o trabalho 
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com a leitura, apresentando-a ao aluno/leitor como algo atrativo e bem presente em 

seu cotidiano. 

 

2.3.2 Análise linguístico-discursiva do projeto A leitura dos céus – As múltiplas 

linguagens 

 

Outro projeto de leitura, pesquisado neste trabalho, como gênero discursivo 

secundário foi A leitura dos céus. Isso se tornou possível considerando que Bakhtin 

considera a linguagem no seu todo, tanto verbal, quanto imagética. Ou seja, 

consideram-se as linguagens, sua forma de expressão, função e finalidade. 

Desse modo, partindo do discurso de um autor desconhecido, que assim se 

expressou, 

 

Quase tudo estava escrito nos céus. 

O movimento da caça, a colheita, as rotas no deserto. 

Quem soubesse ler as estrelas dominaria a terra. 

(AUTOR DESCONHECIDO) 
 
 
a professora de matemática iniciou a discussão dialogando com a geometria, 

propondo alguns objetivos a serem atingidos através das atividades a serem 

realizadas com os alunos/leitores, dentre os quais, o que mais interessa a essa 

pesquisa é: 

 
a) desenvolver o gosto pela leitura e produção; 

de textos a partir dos conteúdos de geometria; 

b) desenvolver a habilidade de observação do espaço tridimensional; 

c) construir habilidades de raciocínio lógico e argumentação; 

d) elaborar, analisar e resolver situações-problema, envolvendo conteúdos de 

geometria; 

e) realizar interpretações geométricas através de fotografias das situações da 

vida diária, as quais podem contribuir para uma melhor representação da 

geometria; 

f) desenvolver habilidades artísticas, utilizando modelos geométricos; 

g) perceber a importância da utilização da geometria no dia a dia das 

profissões; 
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h) possibilitar a integração da geometria em outros campos do conhecimento, 

instigando ideias, propondo aplicações práticas para que os alunos possam 

enfrentar problemas reais, que são, em geral, de natureza interdisciplinar. 

 
 

Logo no início do trabalho, percebe-se a estratégia de leitura de citação, pois 

a professora cita o pensamento de um autor desconhecido que caracteriza a 

finalidade de seu projeto. Observa-se, ainda, a estratégia da alusão, uma vez que o 

enunciado citado alude à linguagem do tempo. 

É interessante observar que, normalmente, quando se fala em matemática, 

refere-se a ela como uma ciência exata. Todavia, nesse projeto, a matemática não é 

colocada como uma disciplina rígida, fechada, mas numa perspectiva de 

inacabamento. Assim, considerando a matemática como linguagem, esse 

inacabamento encontra respaldo em Bakhtin, para quem a linguagem é inacabada; 

um constante processo de ir e vir, pois está sempre em construção. 

Essa é a concepção da professora/autora em relação à matemática expressa 

na fundamentação teórica do projeto no seguinte fragmento: “A matemática não 

deve ser vista como uma obra de arte acabada, que deve ser exposta para 

contemplação, mas como um edifício em construção onde se deve trabalhar 

sempre”. Pensando assim, a professora discutiu o conceito de leitura com os alunos, 

mostrando-lhes que o ato de ler não se restringe a palavras, mas pode abranger 

números, imagens, comportamentos e o mundo de modo geral, conforme preconiza 

Freire: 

(...) o ato de ler não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou 
da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do 
mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior 
leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. 
Linguagem e realidade se prendem dinamicamente (FREIRE, 1997, p. 11). 

 
 

Foi com essa visão de leitura que as atividades foram desenvolvidas. No 

primeiro momento, trabalharam com os gêneros discursivos orais: aula expositiva, 

discussão e conversa informal. 

A professora/autora percebeu a relação entre a Geometria e a Astronomia, 

mostrando o entrelaçamento entre essas linguagens. E, por meio desses 

conhecimentos, fez alusão aos povos antigos que os utilizaram no seu cotidiano 

dizendo: 
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Os povos antigos dedicaram-se, dessa forma, à astronomia. E o que era a 
astronomia dos caldeus, dos egípcios e dos gregos senão a geometria? Os 
navegadores também. A navegação envolve astronomia e astronomia 
envolve geometria. Foi, assim, que os antigos povos navegadores tornaram- 
se consideráveis geômetros (PROFESSORA/AUTORA). 

 
 

A concepção teórica apresentada no projeto considera a matemática como 

um conhecimento profundamente significativo, atrelado ao fazer humano como 

ocorre com a linguagem de modo geral, segundo postula Bakhtin. Assim, o projeto 

expressa essa concepção: 

 
Hoje, com o avanço das pesquisas em educação matemática, percebemos 
que a geometria está presente não só nos livros didáticos, mas em nosso 
cotidiano. Documentos históricos mostram que as questões relacionadas à 
geometria estavam, inicialmente, associadas a problemas relativos à 
medida da terra. Assim, a definição de geometria é geo = terra + metria = 
medida. Logo, medida da terra. Explorando imagens e objetos do nosso dia 
a dia, podemos aprender a ler e explorar as coisas ao nosso redor 
(PROFESSORA/AUTORA). 

 
Continuando, a turma foi dividida em grupos. Segundo o relatório da 

professora/autora, “cada grupo ficou responsável por uma rua, bairro, fazenda, 

povoado e instituição para fotografar locais e situações do dia a dia que envolvem 

geometria”. Assim, os alunos tiveram contato com o gênero nomes de ruas, de 

instituições, de fazendas etc. Também, fizeram a leitura das imagens fotografadas, 

relacionando as múltiplas linguagens. 

Em outro momento, os alunos elaboraram perguntas para entrevistarem 

pessoas da comunidade que utilizam a geometria em suas atividades profissionais. 

Todavia, para a organização dessa atividade, a professora trabalhou com a turma o 

roteiro de uma boa entrevista: 

Cada grupo realizou entrevista com uma pessoa da comunidade que utiliza 
a geometria na sua atividade profissional. Dentre os profissionais 
entrevistados, tivemos: artesão, costureira, marceneiro, professor de 
Matemática, professor de Educação Física, professor de Artes, carpinteiro e 
pintor. Momento em que todos os profissionais tiveram a oportunidade de 
relatar diversos aspectos da sua vida pessoal e profissional, ressaltando, 
principalmente, a importância da geometria em sua profissão. Foi 
apresentado e entregue aos grupos uma guia de entrevista, contendo 
orientações indispensáveis para a realização de uma boa entrevista 
(PROFESSORA/AUTORA). 

 
 

Ainda, dentro dessa proposta, os alunos/leitores assistiram ao filme Donald no 

país da matemática (1, 2 e 3) e a série Poeira nas estrelas do programa “Fantástico” 
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da Rede Globo de televisão, suscitando debate, a partir da leitura de cada um. O 

filme e a série foram utilizados para alcançar a terceira meta do projeto: construção 

de um documentário sobre a relação da geometria com o cotidiano dos sujeitos, 

conforme explica a professora/autora: 

 
Para contemplar a execução dessa meta, os grupos assistiram aos 
seguintes vídeos: “Donald no país da matemática” 1, 2 e 3 e a série “Poeira 
nas estrelas” do programa “Fantástico” da Rede Globo nº 1, 2, 3, 4, 5 e 6 
(PROFESSORA/AUTORA). 

 
 

Assim, oportunizou à turma o trabalho com os gêneros: entrevista (oral e 

escrita), roteiro de entrevista, filme, debate e documentário em vídeo. Um misto de 

gêneros primários e secundários. 

A partir dos vídeos e de posse das entrevistas, fotografias e imagens filmadas 

anteriormente, os alunos prepararam um documentário em vídeo, relacionando a 

geometria com locais e situações do cotidiano. Conforme a professora/autora, “as 

entrevistas foram gravadas pelos próprios alunos, em formato de vídeo. 

Posteriormente, reunidas e encaminhadas para edição do documentário”. 

Analisando essa proposta de atividade, observa-se que responde à  

orientação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua  Portuguesa 

para o Ensino Fundamental II, pois o documento diz que: 

Partindo do que toca os sentidos, a linguagem da TV e vídeo responde à 
sensibilidade dos jovens. Projetando outras realidades, tempos e espaços, 
no vídeo interagem superpostas diversas linguagens: a visual, a falada, a 
sonora e até escrita, principalmente na legenda de filmes e nas traduções 
de entrevistas. O vídeo possibilita desenvolver múltiplas atividades 
receptivas, pois permite que se interrompa a projeção para fazer 
comentários; que se volte a fita (hoje, DVD), após a projeção, para rever 
cenas importantes ou difíceis; que se passe quadro a quadro imagens 
significativas, que se exiba a fita (hoje, DVD) outras vezes para apreciar 
aspectos relacionados à trilha sonora, efeitos visuais, diálogos etc. (PCN, 
1998, p. 92). 

 
 

Com a turma, ainda dividida em grupos, foi preparada uma matéria para o 

jornal sobre um assunto que considerou importante no decorrer da realização do 

projeto. Antes, a professora explicou a estrutura de um jornal e de uma matéria 

jornalística escrita. 

Para produzirem a matéria, pesquisaram em livros, em jornais, em revistas e 

internet,  o  assunto  em  discussão.  Produzidas  as  matérias,  através  de votação, 
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escolheu-se o nome para o jornal, relacionando-o com a geometria: Jornalmetria. 

Com a orientação da professora e outros profissionais da escola, o elaboraram e o 

socializaram com a comunidade na culminância do projeto, conforme o relatório: 

 
Cada grupo produziu uma matéria (texto) relacionada aos conteúdos 
trabalhados durante o projeto. Os temas para as matérias foram definidos 
através de sorteio realizado na sala de aula. Os temas propostos foram: 
Origem da geometria, Tales de Mileto, os escribas, curiosidades, geometria 
no dia a dia, importância do triângulo, circunferência e bola. As equipes 
realizaram leitura e interpretação de textos relacionados com a temática 
escolhida pelo grupo, bem como a escrita das matérias, utilizando diversas 
fontes (livros, jornal, site e outras). (...) As matérias foram revisadas pelos 
professores MJ (professora de Português) e RR (professor de História). A 
digitação e edição do jornal ficaram sob a responsabilidade de NS (digitados 
da escola) A primeira edição do jornal foi lançada na I Expometria 
(PROFESSORA/AUTORA). 

 
 

Nessa atividade, nota-se a presença dos gêneros discursivos: textos 

jornalísticos (escritos), textos diversos que circulam em revistas, jornais, sites etc. 

A professora realizou, também, a oficina de Tangran, um quebra-cabeça 

chinês de origem milenar. E, objetivando ajudar o aluno a desenvolver a sua 

competência leitora, através desta, utilizou estratégias de leitura com as lendas do 

Tangran, incluindo, desse modo, mais um gênero discursivo no seu projeto:  o 

gênero lenda. Ainda, nessa etapa do projeto, a professora aproveitou para trabalhar 

questões da prova Brasil relacionando-as com leitura, uma vez que as pesquisas 

têm apontado a interpretação dos enunciados da prova como um grande entrave 

para o estudante responder bem ao que lhe é solicitado. Assim, o projeto se torna 

mais significativo para o aluno, considerando que ele pode relacionar as atividades 

realizadas a uma necessidade sua que é participar dessa avaliação nacional 

realizada pelo Ministério da Educação. Eis o relato da professora: 

Durante a realização desta meta (publicação do jornal), foram feitas, em 
sala de aula, análise e discussões de questões da prova Brasil, objetivando 
trabalhar leitura e interpretação de textos e uma oficina do tangran, 
construções e aplicabilidade (PROFESSORA/AUTORA). 

 
No final, os alunos produziram uma peça teatral sobre o surgimento dos 

números associados à geometria, trabalhando, assim, o gênero peça teatral que foi 

apresentado ao público por ocasião da I Expometria. Esse evento serviu de 

culminância para as atividades do projeto e recebeu um nome bem sugestivo, uma 



59 
 

 
 
 

vez que foi um momento de exposição de toda a produção dos estudantes sobre a 

geometria, abrindo espaço para mais um gênero: nome de evento. 

Percebe-se, no projeto A Leitura dos Céus, um diálogo constante e o 

entrelaçamento entre as linguagens verbal e não verbal. Isso é algo interessante 

para o aluno leitor perceber que a leitura não se limita apenas às palavras, caso 

contrário excluiria da interação linguístico-discursiva aquele que é portador de 

alguma deficiência que o impeça de interagir linguisticamente por meio da palavra 

escrita ou oral. 

Após analisarmos esses projetos, percebemos que, tanto em Nossa literatura, 

nossa cultura quanto em A leitura dos céus, a leitura é trabalhada numa perspectiva 

de linguagem enquanto processo dinâmico e heterogêneo, presente na vida dos 

sujeitos que interagem e são tecidos por ela em cada uma das suas ações. Nessa 

mesma perspectiva, os gêneros são enfocados. E a heterogeneridade, utilizada nas 

propostas de atividades, contribui para que o aluno/leitor perceba a língua presente 

no seu fazer, no seu dizer cotidiano e, por conseguinte, desenvolva a sua 

competência leitora. 

A utilização de uma diversidade de gêneros nas atividades de leitura encontra 

respaldo nos PCN que trazem a seguinte orientação: 

Nessa perspectiva, é necessário contemplar, nas atividades de ensino, a 
diversidade de textos e gêneros, e não apenas em função de sua relevância 
social, mas também pelo fato de que textos pertencentes a diferentes 
gêneros são organizados de diferentes formas . A compreensão oral e 
escrita, bem como a produção oral e escrita de textos pertencentes a 
diversos gêneros, supõem o desenvolvimento de diversas capacidades que 
devem ser enfocadas nas situações de ensino. É preciso abandonar a 
crença na existência de um gênero prototípico que permitiria ensinar todos 
os gêneros em circulação social (PCN, 1998, p. 23 – 24). 

 
A dinamicidade com que esses projetos trabalham a linguagem constrói o 

diálogo entre os gêneros, resultando em uma interdiscursividade. Por exemplo, em 

Nossa literatura, nossa cultura, as ações discursivas começam com a leitura do 

romance Memórias sofridas e, a partir daí, outros gêneros vão participando da 

interação: o debate, a pesquisa científica, nome de evento, entrevista (oral e escrita), 

biografia, poema, documentário, formulário, slogan, logotipo, cantigas folclóricas, 

roteiro de peça teatral, peça teatral, gêneros que circulam através do Orkut etc. E, 

em A leitura dos céus, o bate-papo, o debate, o filme, o roteiro para entrevista, a 

entrevista (oral e escrita), a paródia, o repente, a lenda, o poema, a peça teatral, o 
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jornal etc. participam dessa interação. Acontece, desse modo, a imbricação entre os 

gêneros secundários e primários. 

Sendo assim, através da análise desses projetos, percebe-se que o projeto 

linguístico-discursivo pedagógico de leitura é um gênero secundário promotor da 

interdiscursividade e mediador do processo de leitura, possibilitando a interação 

entre outros vários gêneros tanto primários quanto secundários. 

 

3 DA INTERDISCIPLINARIDADE E DA TRANSDISCIPLINARIDADE: A 

HETEROGENERIDADE E A LEITURA 

 
Antes de falarmos das práticas de leitura em que os diversos gêneros 

discursivos são utilizados, isto é, que trabalham com uma heterogeneridade numa 

perspectiva inter e transdisciplinar, mostraremos, rapidamente, algo do panorama da 

leitura nas escolas brasileiras para situarmos o leitor dentro desse contexto, 

considerando que não podemos falar de ensino de língua, de projetos de leitura, de 

gêneros discursivos sem considerarmos o contexto socio-histórico onde tudo isso se 

situa. Isso porque, para Bakhtin, a linguagem só tem significado na interação entre 

sujeitos que a utilizam para realizar o seu fazer que se desenvolve em determinado 

espaço e situação social. Fora do seu chão a linguagem perde o sentido e não 

cumpre o seu papel na vida dos sujeitos. Os PCN (p. 40), também, consideram a 

importância do contexto sócio-histórico para os estudos da linguagem, pois enfatiza 

que “não há como separar o sujeito, a história e o mundo das práticas de 

linguagem”. 

 
 
a) A leitura e a escola 

 
 

Conforme se disse anteriormente, o ensino, no Brasil, sofreu reformas 

significativas em meados da década de 90 depois da promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e a implantação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) que passaram a nortear o trabalho pedagógico desenvolvido pela 

escola. 
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Toda essa reforma aconteceu após as pesquisas mostrarem o alto índice de 

deficiência dos alunos, principalmente, no que diz respeito ao domínio da leitura e da 

escrita e à dificuldade de a escola lidar com esse problema, conforme mostram os 

próprios PCN: 

Desde o início da década de 80, o ensino de Língua Portuguesa na escola 
tem sido o centro da discussão acerca da necessidade de melhorar a 
qualidade da educação no País. No ensino fundamental, o eixo da 
discussão, no que se refere ao fracasso escolar, tem sido a questão da 
leitura e da escrita. Sabe-se que os índices brasileiros de repetência nas 
séries iniciais – inaceitáveis mesmo em países muito pobres – estão 
diretamente ligados à dificuldade que a escola tem de ensinar a ler e 
escrever (PCN, 1996, p. 19). 

 
 

Com essa deficiência dos alunos apontada nas pesquisas, o MEC começou a 

buscar meios para tratar essa questão. Foi assim que se percebeu o fracasso do 

ensino brasileiro no trato com a língua e a consequente necessidade de mudanças 

nessa área. Por isso, os PCN vão reconhecer o domínio da linguagem como fator 

fundamental para reverter esse quadro de fracasso. Entendendo, ainda, a urgência 

de desenvolver práticas de leitura e produção textual significativas, que 

abrangessem a linguagem num contexto mais amplo do que o alcançado  pela 

escola até aquele momento, com vistas à construção de leitores e escritores mais 

completos. 

Esse domínio está relacionado à habilidade de o aluno lidar com a 

complexidade linguística que se apresenta na atualidade, considerando que vivemos 

numa sociedade letrada que exige o letramento dos seus sujeitos como condição 

necessária para se inserir socialmente. E esse letramento vai desde a leitura de uma 

placa com o nome de uma rua até a habilidade e a competência para ler e produzir 

textos nos vários gêneros do discurso. É sobre isso que Perroti alerta: 

 
(...) como no nosso tempo, as mensagens escritas agregam outras 
linguagens, é preciso estabelecer conexões entre linguagem escrita e as 
linguagens orais, audiovisuais, gestuais, num processo dinâmico de 
mobilização e conexão multimidiático. Atento à especificidade e às 
exigências de cada tipo de linguagem, é preciso colocá-las, todavia, em 
relação umas com as outras. Neste século XXI, precisamos colocar nossos 
estudantes em contato contínuo e vivo com as mais variadas fontes de 
conhecimento. Precisamos criar espaços múltiplos e dinâmicos de leitura e 
informação, na escola e fora da escola (PERROTI, 2008 in Revista Leituras, 
julho, 2008, p. 17). 
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Essa reflexão torna-se relevante, considerando que vivemos em um mundo 

letrado, cercados de representações por todos os lados, das mais diversas e 

complexas. Daí, a importância de o sujeito hodierno desenvolver habilidades e 

competências que viabilizem o seu acesso a esse universo. 

Partindo dessa realidade, a leitura e a escrita tornam-se fundamentais na vida 

do ser humano como mediadoras desse processo. E a escola, enquanto instituição 

que tem a função de abrir caminhos para seu aluno conviver com essa realidade, 

não pode negligenciar o trabalho com a linguagem. 

Amorim (2008, p. 16), expondo o panorama da leitura no Brasil, reconhece 

que, embora, diante dos dados apresentados, as pesquisas recentes mostrem certo 

avanço, conclui que: “o país ainda está longe de ser uma nação de cidadãos leitores 

e há muito chão pela frente até que se chegue lá”. Diz ainda que “(...) O Brasil, 

apesar dos recentes avanços, ainda não reconhece a questão do livro e da leitura 

como algo realmente importante e estratégico para seu presente e, sobretudo, para 

construir outro tipo de futuro” (p. 15 – 16). 

A respeito desse quadro avaliativo da leitura no Brasil, Rojo (2008) diz que: 

 
Exames e avaliações nacionais aplicados à população de escolaridade 
relativamente longa (3º ano do ensino médio) demonstraram que mesmo 
boa parte do Brasil leitor, na situação de exame, demonstra dominar apenas 
as capacidades escolares mais básicas do trato da significação dos textos 
(localização e retenção de informações explícitas, inferência global do tema 
de textos pequenos, inferências locais, estabelecimento de relação entre 
tópicos do texto e conhecimento amplo de mundo). As capacidades 
aprendidas têm muito a ver com o que a pesquisa tem demonstrado serem 
as práticas cristalizadas de leitura e escrita na escola, no seu caráter restrito 
e empobrecedor (ROJO, 2008 in SIGNORINE, 2008, p. 90). 

 
Esse quadro é preocupante, considerando que mais de uma década se 

passou, desde que os PCN foram implantados, e já apontavam para a necessidade 

do domínio da leitura como meio para uma plena participação social. E chegamos ao 

presente com um déficit grande nesse sentido. 

As pesquisas têm mostrado que a escola, ainda, precisa avançar, a fim de 

obter sucesso nesse sentido, pois estudantes têm concluído o Ensino Fundamental 

com problemas na leitura e escrita. Diante dessa realidade, Garcez (2009), ao falar 

sobre o papel social da leitura, enfatiza que: 

Nesse percurso, muitas vezes descontínuo e cheio de obstáculos, 
aprendemos que qualquer iniciativa em direção ao estímulo à leitura deve 
envolver diversos agentes e diferentes segmentos sociais: famílias, escolas, 
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professores, bibliotecários, especialistas, pesquisadores, editores, autores, 
meios de comunicação, instituições governamentais e não governamentais. 
Se quisermos socializar o direito à leitura, como forma de conhecimento, 
interpretação e compreensão de mundo e de ser humano, é imprescindível 
uma articulação contínua, intensa e harmoniosa entre esses atores 
(GARCEZ, 2009 in Programa Nacional de Incentivo à Leitura (Brasil), 2009, 
p. 66). 

 
 

Essa dificuldade dos nossos alunos no trato com a leitura, que as pesquisas 

têm apontado, está relacionada tanto ao aspecto de decodificação de sinais gráficos, 

simplesmente, como, principalmente, à construção dos sentidos dos textos no que 

tange a relacionar conhecimentos das diversas áreas, construindo ou tecendo o 

diálogo entre diversas áreas do conhecimento e a vida, entretecendo os sujeitos 

numa constante interação. Por isso, na atualidade, um projeto pedagógico que 

almeje atender às necessidades dos sujeitos, tão complexos e heterogêneos, não 

pode negligenciar as práticas de leitura inter e transdisciplinares. Sendo assim, 

ler e escrever são tarefas da escola, questões para todas as áreas, uma vez 
que são habilidades indispensáveis para a formação de um estudante, que 
é responsabilidade da escola. Ensinar é dar condições ao aluno para que 
ele se aproprie do conhecimento histórico construído e se insira nessa 
construção como produtor do conhecimento. (...) nós, professores de todas 
as áreas, em vez de nos limitarmos a choramingar que nossos alunos não 
têm o hábito de leitura (nem o gosto), devemos nos dedicar a propiciar 
muitas e muitas oportunidades para que todos descubram que ler é 
atividade muito interessante, que a leitura nos propicia prazer, diversão, 
conhecimento, habilidade, uma vida melhor, enfim (NEVES, 2006, p. 17). 

 
 

Analisando essa necessidade de considerar a leitura como interessante, 

prazerosa e divertida, numa concepção bakhtiniana de linguagem, podemos 

relacioná-la à carnavalização de que fala Bakhtin: o carnaval é a festa do tempo que 

tudo destrói e tudo renova. Nas palavras de Oliveira (2001), 

 
não é apenas fenômeno boêmio e banal, nem fenômeno literário. É gênero 
popular que, nos postulados bakhtinianos, “criou toda uma linguagem de 
formas concreto-sensoriais” que traduzem a cosmovisão carnavalesca, 
constituindo-se, ao ser transportado para a literatura, a carnavalização da 
literatura (OLIVEIRA, 2001, p. 30). 

 
Essa carnavalização da literatura, que redunda em alegria e prazer, é 

percebida no projeto Nossa literatura, nossa cultura, quando o professor/autor 

relaciona a cultura do povo unense, aludida em Memórias Sofridas, ao Terno de 

Reis e à Capoeira. Inclusive, o Terno de Reis é uma festividade folclórica típica do 

Carnaval. Em alguns lugares, principalmente em povoados pequenos, ele faz o 
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Carnaval onde não há trio elétrico, palco, sonorização eletrônica, iluminação, bandas 

etc. Já em A leitura dos céus, a professora/autora trabalha essa carnavalização na 

produção de paródia, repente e peça teatral. A respeito de como essas atividades 

foram desenvolvidas nos projetos, falaremos mais adiante. 

O conceito de carnaval, que Bakhtin introduz nos estudos da linguagem, 

acreditamos ser uma estratégia interessante de que os professores podem lançar 

mão para dinamizar as práticas de leitura e mostrar aos seus alunos o quanto ela é 

atrativa, excluindo aquela concepção que eles têm de que ler é algo monótono e 

sem sentido. 

Outro aspecto que os professores podem inserir nas estratégias de leitura é a 

concepção de linguagem inter e transdisciplinar, no sentido de mostrar para o 

aluno/leitor a importância desta para a sua formação como sujeito inserido numa 

sociedade que exige competência leitora dos seus participantes. Também, como 

estratégia para ajudá-lo a construir o sentido dos textos, fazendo conexão entre os 

conhecimentos, relacionando-os às suas ações no cotidiano. Desse modo, o 

professor poderá contribuir para melhorar as práticas de leitura na escola e, 

consequentemente, reverter a realidade lamentável da leitura no Brasil. 

 
 
b) A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade – Processos mediados 

pela linguagem 

 

Observando-se o universo, nota-se a interligação entre os elementos que os 

compõem e os sujeitos que lidam com eles. Todavia, em algum momento da história 

da humanidade, por um olhar equivocado, o homem começou a perceber o mundo 

de forma fragmentada, separando, assim, sujeito, objeto e conhecimento, conforme 

se pode observar no trecho abaixo extraído dos estudos de Weil: 

A crise da fragmentação começa por uma ilusão, por uma miragem, que é a 
separação entre o sujeito e o objeto. Antes dessa ilusão, há uma não- 
separatividade ou mesmo uma identidade entre o conhecedor, o 
conhecimento e o conhecido, ou seja, entre sujeito, conhecimento e objeto 
(WEIL, 1993, p. 15). 

 

Essa relação entre sujeito, conhecimento e objeto se dá através da linguagem 

que os tece, criando, assim, uma interação. Somente um olhar ilusório poderia 
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enxergá-los separadamente, pois, sendo essa relação mediada pela linguagem, que 

é inter e transdisciplinar por natureza, essa separação não pode acontecer. 

No entanto, com o passar dos tempos, o homem começou a perceber a 

harmonia universal, a ligação entre sujeito, objeto e conhecimento. Segundo Weil 

(1993), até chegar a essa concepção, a humanidade passou por algumas fases 

como: 

1. Fase predisciplinar: Fase em que o conhecimento era despertado através 
de um equilíbrio entre as funções descritas por Jung como a sensação, o 
sentimento, a razão e a intuição. 

2. Fase de fragmentação multi e pluridisciplinar: Fase em que se desenham a 
separação e a separatividade em vários níveis: 
2.1. No nível do ser, instalou-se uma ilusão de separação entre o sujeito e 
o objeto, nascendo, assim, um conhecimento com um processo progressivo 
de registro externo ao homem. (...) Nasceu a separação entre conhecedor, 
conhecimento e conhecido. 
2.2. No nível do sujeito, as funções de Jung acima referidas se 
fragmentaram e separaram-se, dando origem a tipos psicológicos que 
dificilmente se entendem. 
2.3. No nível do conhecimento, podemos distinguir o conhecimento 
propriamente dito do conhecimento tecnológico. O conhecimento puro 
fragmentou-se em quatro ramos distintos, com pouca ou nenhuma relação 
entre eles: a ciência, a arte, a filosofia e a religião. 
2.4. No nível do objeto conhecido, isto é, do universo e dos seus 
fenômenos, o objeto conhecido passou a ser percebido em três níveis 
diferentes: a matéria, a vida e a programação. 
- a matéria, manifestada sob as formas sólida, líquida, ígnea e gasosa. Nela 
predomina a atualização da homogeneidade. 
- a vida, manifestada sob as formas vegetal, animal e humana. Nela 
predomina a atualização do heterogêneo, a autopoiese e a reprodução. 
- a programação, cujas informações estão cada vez mais identificadas tanto 
no nível da matéria como no nível da vida (WEIL, 1993, p.15 – 20). 

 
Nessa fase pluri e multidisciplinar, o número de disciplinas aumentou de tal 

maneira que os sujeitos não encontraram outro meio de lidar com essa realidade, a 

não ser construindo um diálogo entre elas. Assim, chega-se à fase interdisciplinar. 

Conforme esse mesmo estudioso: 

 
A fase interdisciplinar, movida pela força holística, que tende a reunir em 
conjuntos cada vez mais abrangentes o que foi dissociado pela mente 
humana, cria progressivamente o que chamamos de interdisciplinas (WEIL, 
1993, p. 28). 

 

Esse enfoque interdisciplinar mostra a necessidade do diálogo entre as 

diversas áreas do conhecimento, correlacionando conceitos integrativos que estão 

subjacentes ou explicitados entre elas. Para se perceber essa relação entre 

conhecimentos explícitos e implícitos nos textos, as estratégias de leitura que 
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trabalham com a intertextualidade podem ajudar o aluno a percebê-los, mostrando- 

lhes o diálogo entre os textos. 

Pensando a respeito da interdisciplinaridade, dentre os vários conceitos 

pesquisados para a palavra, acreditamos que este o explique a contento: 

Interdisciplinaridade é o processo que envolve a integração e o  
engajamento de educadores num trabalho de interação das disciplinas do 
currículo escolar entre si e com a realidade, de modo a superar a 
fragmentação do ensino, objetivando a formação integral dos alunos, a fim 
de que possam exercer criticamente a cidadania, mediante uma visão global 
de mundo e serem capazes de enfrentar problemas complexos, amplos e 
globais da realidade atual (LÜCK, 1994, p. 64). 

 
 

Nesse enfoque interdisciplinar, a autora mostra a importância do diálogo entre 

as disciplinas para a construção do conhecimento. No entanto, o que se percebe nas 

práticas escolares é que se elabora um currículo com várias disciplinas, coloca-as 

em um sistema engessado, cada uma em sua caixinha, impedindo o diálogo entre 

elas. É uma postura cartesiana da escola que ainda tem a ideia de que cada 

conhecimento deve ser construído separadamente e que, para construí-lo, o sujeito 

deve trilhar por uma linha horizontal. 

Ainda hoje, por mais que os estudos mostrem a necessidade da inter e da 

transdisciplinaridade na construção do conhecimento, o que se percebe nas escolas 

é a fragmentação deste. Na teoria, essa postura já mudou. Inclusive o nome dado ao 

currículo, antes, era grade curricular, expressando a ideia de fechamento. Hoje, fala- 

se em proposta curricular. No entanto, nas práticas escolares, o conhecimento 

continua nas grades. 

Refletindo a respeito do currículo, Silva (2010) apresenta uma reflexão 

interessante a esse respeito, dizendo que: 

 
O currículo é um fetiche. O currículo é um fetiche, antes de mais nada, para 
os nativos: alunos, professores, teóricos educacionais. Nesse culto “nativo” 
do fetiche, o currículo – o conhecimento, a informação, os “fatos” – é uma 
coisa que se possui, que se carrega, que se transmite, que se transfere, que 
se adquire. O currículo é uma lista de tópicos, de temas, de autores. O 
currículo é uma grade. O currículo é um guia. O currículo está num livro, o 
currículo é um livro. O currículo é, enfim, uma coisa. Na cultura “nativa”, o 
currículo é matéria inerte, inanimada, paralisada, a que se atribui, 
entretanto, poderes extraordinários, transcendentais, mágicos. Os poderes 
do fetiche “currículo” vêm do sobrenatural, do incógnito, do sobre-humano, 
do além. E operam maravilhas, milagres, prodígios. De posse do fetiche – o 
conhecimento corporificado no currículo – os “nativos” se sentem seguros, 
assegurados, protegidos contra a incerteza, a indeterminação e a ansiedade 



67 
 

 
 
 

do ato de conhecer. O fetiche do currículo conforta e protege. O currículo 
enfeitiça. O currículo é um amuleto (SILVA, 2010, p. 100 – 101). 

 
Na visão interdisciplinar, os sujeitos vão construindo diálogos entre as 

disciplinas. E é interessante observar que todo esse diálogo se desenvolve mediado 

pela linguagem que vai “costurando” o diálogo entre os vários conhecimentos. 

Assim, através da prática linguística interdisciplinar, os sujeitos envolvidos no 

processo ensino/aprendizagem percebem que os conhecimentos não são 

fragmentados, mas se completam numa interação contínua, uma vez que, 

o pensar e o agir interdisciplinar se apoiam no princípio de que nenhuma 
fonte de conhecimento é, em si mesma, completa e que, pelo diálogo com 
outras formas de conhecimento, de maneira a se interpenetrarem, surgem 
novos desdobramentos na compreensão da realidade e sua representação 
(FAZENDA, 1979, apud. LÜCK, 1994, p. 63). 

 
 

Essa ideia de que nenhum conhecimento se completa em si mesmo dialoga 

com Bakhtin, para quem os sujeitos e, por conseguinte, os conhecimentos 

construídos por eles são inacabados. 

Dessa forma, como o homem está em constante desenvolvimento, em 

constante interação com o mundo e com outros sujeitos, em constante busca de 

novos rumos que respondam às suas inquietações, logo percebeu que o diálogo, 

apenas, entre as disciplinas não seria o suficiente, pois não o satisfazia. Assim, foi 

em busca de novos horizontes que contribuíssem para ampliar essa integração 

linguístico-discursiva, construindo o diálogo entre os sujeitos e a vida. Daí, 

ampliando a sua visão, o homem alcançou a transdisciplinaridade. É com essa 

percepção que 

o recente relatório da UNESCO da Comissão Internacional sobre a 
Educação para o século XXI, presidida por Jacques Delors, enfatizou 
fortemente os quatro pilares de um novo tipo de educação: aprender a 
conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser. Neste 
contexto, a abordagem transdisciplinar pode ser uma importante 
contribuição para o advento deste novo tipo de educação. (...) Uma 
educação viável só pode ser uma educação integral do ser humano e não 
apenas um de seus componentes (SOARES, 2007, p. 55). 

 
 

Então, já que se sente a necessidade dessa visão transdisciplinar, como é 

possível definir o termo “transdisciplinaridade”? 

Segundo Basarab Nicolescu foi Jean Piaget o primeiro a usar o termo 
“transdisciplinar”. Piaget nos deu uma definição bastante clara e essencial. 
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Disse ele: “enfim, no estágio das relações interdisciplinares, podemos 
esperar o aparecimento de um estágio superior que seria ‘transdisciplinar’, 
que não se contentaria em atingir as interações ou reciprocidades entre 
pesquisas especializadas, mas situaria essas ligações no interior de um 
sistema total sem fronteiras estáveis entre as disciplinas”. (...) A 
transdisciplinaridade, segundo Erich Jantsch, “é o reconhecimento da 
interdependência de todos os aspectos da realidade”. A 
transdisciplinaridade é a consequência normal da síntese dialética 
provocada pela interdisciplinaridade, quando esta for bem sucedida (WEIL, 
1993, p.30 – 31). 

 
 

Sabemos que as pesquisas e, consequentemente, a construção do 

conhecimento nascem das inquietações do homem, da sua necessidade de 

responder a problemas que enfrenta no mundo. Para Moita Lopes (2006), no que 

tange à problemática no mundo dos construtos que têm orientado a pesquisa: 

a questão contemporânea parece ser relativa a como reinventar a vida 
social, o que inclui a reinvenção de formas de produzir conhecimento, uma 
vez que a pesquisa é um modo de construir a vida social ao tentar entendê- 
la (MOITA LOPES, 2006, p. 85). 

 
Por isso, não se pode perder de vista que a investigação científica está ligada 

à vida, a qual abarca os vários conhecimentos produzidos pela humanidade numa 

constante interação. 

Nessa perspectiva, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade trazem um 

importante enfoque para a educação e a pesquisa no que dizem respeito à maneira 

como o conhecimento tem sido tratado e como deve ser, considerando a 

complexidade do mundo e dos sujeitos que o constroem. 

Com base nesse enfoque, fica evidente o modo como os temas têm sido 

abordados, como o conhecimento tem sido fragmentado em partes dissociadas, 

tornando-se limitado e distante da realidade. A humanidade tem sido bombardeada 

de informações nas mais diversas áreas, todavia sem relacioná-las umas com as 

outras. Cada uma defende a sua verdade como única e absoluta. 

Na área do ensino, então, é perceptível a forma cartesiana como os 

conteúdos têm sido trabalhados sem dialogar com a vida. Assim, diante de 

determinados conteúdos, o educando começa a questionar: Onde vou aplicar esse 

conhecimento? O que isso tem a ver com a minha vida? 

O enfoque inter e transdisciplinar torna-se importante, também, pelo fato de 

refletir a relação entre ensino e episteme, mostrando a necessidade do diálogo entre 

ambos e a vida, considerando a sua interdependência. 
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Sendo assim, num mundo globalizado, em que se percebe o entrelaçamento 

entre os seres, objetos, aspectos etc., a escola, um espaço de construção de 

conhecimento, não pode se fechar dentro de suas paredes, criando um monólogo 

“consigo mesma”, mas precisa se abrir para enxergar e conviver com essa realidade. 

Por isso, 

(...) a escola deve romper seu isolamento institucional e se entregar à vida 
da comunidade, deve redefinir suas relações com a família e os meios de 
comunicação. Deve tomar consciência que pode influir decisivamente na 
racionalização da vida social, na medida em que permita aos alunos 
participar da construção do seu futuro (SOARES, 2008, p. 56). 

 
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN de Língua Portuguesa, quando 

discutem o trabalho que a escola deve desenvolver com os gêneros discursivos, 

abordam a necessidade de se considerar o dialogismo que ocorre entre os discursos 

produzidos nos diferentes gêneros, reconhecendo que: 

 

a produção de discursos não acontece no vazio. Ao contrário, todo discurso 
se relaciona, de alguma forma, com os que já forma produzidos. Nesse 
sentido, os textos como resultantes de atividade discursiva, estão em 
constante e contínua relação uns com os outros, ainda que, em sua 
linearidade, isso não se explicite (PCN, 1998, p. 21). 

 
 

Quando se fala da necessidade de uma educação inter e transdisciplinar no 

contexto contemporâneo, não significa que a escola deve abandonar tudo que já 

construiu, mas precisa expandir o seu olhar para além do seu tempo e espaço, a fim 

de perceber a complexidade do mundo e dos sujeitos, ampliando a sua visão para, 

assim, repensar os seus conceitos, a sua postura frente à realidade que se 

apresenta. Em se tratando da linguagem, deve abandonar o preconceito, 

trabalhando as diferentes variantes da língua como se apresentam na vida dos 

sujeitos. Numa concepção linguística que constrói o diálogo entre essas variantes, 

entendendo que, dentre elas, não existe uma melhor que as demais. O que existe, 

de fato, é a diferença entre elas. Não perdendo de vista que o papel da escola é 

ensinar a língua padrão. Então, o que muda com esse novo paradigma é a postura 

pedagógica frente à realidade linguística atual. 

Desse modo, é possível promover um diálogo entre o paradigma atual e o 

anterior, ressignificando-o, conforme sugere Random (2000): 
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Em transdisciplinaridade há, com efeito, ‘trans’ e “disciplina”. Dois mundos 
divergentes, um aberto para o efeito trans, outro tão austero e racional 
quanto possível: a disciplina. No entanto, entre trans e disciplina, esconde- 
se uma dinâmica e uma interação constante: a intenção de considerar as 
qualidades próprias das disciplinas e abri-las, de fazer com que se 
comuniquem entre si e nos mais altos níveis pelo trans. Restituir, de algum 
modo, à ordem viva, a das trocas e do sentido, o caráter demasiadamente 
determinista das disciplinas e, pela sua união ou osmose, extraí-las, do 
gueto das especialidades para restituí-las à vida (RANDOM, 2000 apud. 
SOARES, 2008, p. 359). 

 
Esses dois mundos que, em um primeiro olhar, parecem distantes e 

divergentes, através da interação, construída pelos sujeitos envolvidos nesse 

processo, se encontram, se cruzam, se atravessam, se misturam, criando um 

diálogo maior com a vida, resultando em um simpósio universal. Esse simpósio, 

mesmo construído por sujeitos heterogêneos através da linguagem que, também, 

apresenta a sua heterogeneidade, consegue, ou melhor, tem o poder de criar um 

todo harmônico em que o todo contém as partes e as partes o todo. É o grande 

simpósio da vida, onde cada voz encontra espaço para o seu dizer que se completa 

com o dizer do outro e do outro e, assim, sucessivamente. Por isso, um não é mais 

relevante que o outro, antes se completam numa relação dialógica em que uma voz 

vai ao encontro da voz do outro, conforme reflete Ponzio (2010), baseado em 

Bakhtin, quando fala da linguagem e, mais especificamente, da busca da palavra do 

outro. 

É nesse simpósio universal, onde todo sujeito, independente de qualquer 

situação, tem espaço no discurso polifônico e harmônico, “orquestrado” pela 

linguagem, que queremos situar a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade de 

Bakhtin. 

c) INTERDISCIPLINARIDADE E TRANSDISCIPLINARIDADE EM BAKHTIN 
 
 

A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar do diálogo: 
interrogar, ouvir, responder, concordar, etc. Nesse diálogo, o homem 
participa inteiro e com toda vida: com os olhos, os lábios, a alma, o espírito, 
todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente na palavra e essa palavra entra 
no tecido dialógico da vida humana, no simpósio universal (BAKHTIN, 2006, 
p. 348). 

 
 

Nas reflexões bakhtinianas a respeito da linguagem, não há separação entre 

esta e a vida, indicando, com isso, uma relação intrínseca de interdependência entre 

ambas. Assim, quando Bakhtin preconiza que a vida é dialógica por natureza e que 
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viver significa participar do diálogo, quer dizer que sem linguagem não há vida e sem 

vida, também, não há linguagem. 

É dessa relação de entrelaçamento entre linguagem e vida que o filósofo 

russo parte para apresentar sua concepção linguística. Observa-se, em seu 

discurso, que essa é uma relação dialógica que envolve sujeitos que se tecem e são 

tecidos pela linguagem num constante processo de interação linguístico-discursiva. 

Dessa forma, analisando as reflexões bakhtinianas, percebe-se que a sua 

concepção linguística equilibra-se sobre os alicerces do dialogismo. Por isso, dizer 

que o dialogismo é a base do pensamento de Bakhtin no que tange à linguagem é 

uma afirmação axiomática. Daí, a necessidade de alguns esclarecimentos a respeito 

do dialogismo a seguir: 

 
Dialogia - Conceito da dialética do movimento, da dialética que exclui, que 
não exauri a essência da linguagem: o diálogo Eu/Outro. Dialogia é 
atividade do diálogo e atividade dinâmica entre EU e Outro em um território 
preciso socialmente organizado em interação linguística. Seria uma dialética 
que explica o homem pela produção do diálogo, pela atividade humana da 
linguagem. As ideias de Bakhtin sobre o homem e a vida são caracterizadas 
pelo princípio dialógico. A alteridade marca o ser humano, pois o outro é 
imprescindível para sua constituição. A dialogia é o confronto das entoações 
e dos sistemas de valores que posicionam as mais variadas visões de 
mundo dentro de um campo de visão: “na vida agimos assim, julgando-nos 
do ponto de vista dos outros, tentando compreender, levar em conta o que é 
transcendente à nossa própria consciência: assim levamos em conta o valor 
conferido ao nosso aspecto em função da impressão que ele pode causar 
em outrem (GEGE, 2009, p. 29). 

 
 

Essas reflexões a respeito da dialogia, resultado das investigações e 

discussões do Grupo de Estudos dos Gêneros do Discurso (GEGe) da Universidade 

Federal de São Carlos-SP, são esclarecedoras para se entender o dialogismo 

bakhtiniano. E, continuando, o Grupo cita a fala de Bakhtin que serve como epígrafe 

para este capítulo e, baseado nessa fala, diz que: 

 
No movimento dialógico, Bakhtin vê três tipos de relações: a) as relações 
entre os objetos (entre coisas, entre fenômenos físicos, químicos; relações 
causais, relações matemáticas, lógicas, relações linguísticas, etc.; b) 
relações entre o sujeito e o objeto; c) relações entre sujeitos (relações 
pessoais, personalistas; relações dialógicas entre enunciados, relações 
éticas; relações entre consciências, verdades, influências mútuas, o amor, o 
ódio, a mentira, o respeito, a confiança, a desconfiança, etc.) (GEGE, 2009, 
p. 29 – 30). 
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Essa reflexão do GEGe está em consonância com os postulados bakhtinianos 

e nos leva a concordar com Bakhtin quando diz: A vida é dialógica por natureza. E, 

nessa dialogia, a interação se torna um elemento essencial. Para Miotello (2006), a 

interação humana é a mãe da história, isto é, não existe história que envolva sujeitos 

sem interação. Assim, para o homem se tornar sujeito do universo, necessita dessa 

interação. Isso fica bem claro naquilo que preconiza Bakhtin: O homem se constitui 

enquanto sujeito na interação com o outro. 

Sendo assim, no mundo em que vivemos, enquanto sujeitos, a interação é 

algo fundamental para a nossa constituição, para nossa afirmação no universo, ou 

seja, para a sobrevivência humana. Nesse processo interativo, os sujeitos se 

cruzam, se olham, se tocam, se sentem, se dizem, criando, assim, linguagens das 

mais diversas, tanto verbais quanto não-verbais. Por isso, é importante dizer que, 

em todo esse processo, a linguagem se torna indispensável. Torna-se um fator sine 

qua non para a interação e por que não dizer para a vida? Ela está presente no 

mundo, na vida dos sujeitos desde sempre. Conforme o Evangelho de São João 

1.1ª,“no princípio era o verbo (a linguagem)”. 

Segundo Bakhtin (2006), todos os diversos campos da atividade humana 

estão ligados ao uso da linguagem. Daí, não é por acaso que o poeta Carlos 

Drummond, em seu poema Aula de português se refere à “língua em que comia, em 

que pedir para ir lá fora, em que levava e dava ponta pé, a língua breve, língua 

entrecortada do namoro com a prima”. Ou seja, a linguagem participa intensamente 

de todas as diversas atividades realizadas pelo homem. 

Por isso, é possível encontrar, nas reflexões bakhtinianas no campo da 

linguagem, o suporte teórico para sustentar a construção do conhecimento numa 

perspectiva inter e transdisciplinar, considerando que são processos construídos 

através da linguagem. Uma linguagem viva, dinâmica que entrelaça sujeitos que 

criam discursos, que dialogam entre si e com a vida. Nessa relação, segundo 

preconiza Bakhtin, o homem se constitui enquanto sujeito mediado pela linguagem 

na interação com o outro. 

Sendo assim, para se falar de inter e transdisciplinaridade, no que tange ao 

campo da linguagem, os estudos de Bakhtin e seu círculo podem trazer 

contribuições valiosas a essa discussão, uma vez que 
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(...) ao tematizarem a língua como objeto de reflexão filosófica, sociológica e 
literária, colocaram em tela questões da ordem dos sujeitos do mundo 
concreto, da ética e, de forma indireta, da política (SEVERO & PAULA, 
2010, p. 47). 

 
 

Nos projetos analisados, a leitura, também, foi tematizada e, a partir de cada 

atividade, as reflexões tocaram em questões da ordem dos sujeitos do mundo 

concreto. Por exemplo, em A leitura dos céus, os alunos foram a campo entrevistar 

algumas pessoas que utilizam os conhecimentos da Geometria em suas profissões. 

Nessas entrevistas, além de os profissionais falarem das atividades desenvolvidas, 

segundo o relatório da professora/autora, “os entrevistado tiveram a oportunidade de 

relatar diversos aspectos da sua vida pessoal (...)” Em Nossa literatura, nossa 

cultura, a aula de campo no lixão e as entrevistas com catadores de lixo, secretária 

de turismo e meio ambiente e ex-proprietário de serraria e integrantes do grupo de 

Terno de reis colocaram em tela questões ligadas à vida dos sujeitos como: 

desmatamento, saúde pública, moradia, fome etc. Ao identificarem esses problemas, 

os alunos e o professor, foram em busca de soluções e, no relatório, ele diz: 

“Pensamos que, para melhorar a condição daquelas pessoas, o projeto foi, apenas, 

um instrumento, mas o encerramento do mesmo não deve ser a linha de chegada de 

um trabalho social que se inicia”. 

Assim, essa relação de atividades de leitura com questões sociais tem 

respaldo teórico em Bakhtin, considerando que, para ele, todos os diversos campos 

das atividades humanas estão ligados à linguagem. Sendo assim, ao se 

problematizar a leitura ou a linguagem, não há como desvinculá-la das questões 

ligadas à vida dos sujeitos. 

Analisando os trabalhos produzidos pelo Círculo de Bakhtin, Brait (2009) 

mostra o discurso polifônico e, ao mesmo tempo, harmônico produzido pelos 

participantes. Essa harmonia a que nos referimos não deve ser entendida como 

homogeneidade, mas no sentido de um completar o outro, não deixando de 

considerar a heterogeneidade dos sujeitos nem da linguagem. 

Desse modo, falando sobre o problema do texto na linguística, na filosofia e 

em outras ciências humanas, percebe-se a visão inter e transdisciplinar do pensador 

russo no trato com a linguagem. Ele, assim, se expressa: 

 
O texto (escrito ou oral) enquanto dado primário de todas essas disciplinas, 
do pensamento filosófico-humanista no geral (inclusive do pensamento 
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teológico e filosófico em sua fonte). O texto é a realidade imediata  
(realidade do pensamento e das vivências), a única da qual podem provir 
essas disciplinas e esse pensamento. Onde não há texto não há objeto de 
pesquisa e pensamento. O texto “subentendido”. Se entendido o texto no 
sentido amplo como qualquer conjunto coerente de signos, a ciência das 
artes (a musicologia, a teoria e a história das artes plásticas) opera com 
textos (obras de arte). São pensamentos sobre pensamentos, vivências das 
vivências, palavras sobre palavras, textos sobre textos. Nisto reside a 
diferença essencial entre as nossas disciplinas (humanas) e naturais (sobre 
a natureza), embora aqui não haja fronteiras absolutas, impenetráveis 
(BAKHTIN, 2006, p. 307). 

 
 

Nesse pensamento bakhtiniano, observa-se que não se privilegia uma 

disciplina em detrimento da outra, nem se tem a ideia de criar barreiras, mas abri-las 

para um diálogo entre elas, a vida e os sujeitos. É nesse aspecto discursivo da 

linguagem, foco principal da reflexão de Bakhtin, que se situa a inter e a 

transdisciplinaridade. Isso é possível porque “é nesse aspecto discursivo da língua 

que os indivíduos se constituem em sujeitos, na medida em que se inscrevem em 

posições de sujeitos discursivos e historicamente produzidos e estabelecem 

relações dialógicas com essas posições e com os enunciados que os interpelam” 

(SEVERO, 2010, p. 50 – 51). 

Percebe-se a intersecção entre Bakhtin e os PCN, também, quando o 

documento discorre a respeito da relação entre a língua e as diversas áreas do 

conhecimento: 

 
A língua, sistema de representação do mundo, está presente em todas as 
áreas do conhecimento. A tarefa de formar leitores e usuários competentes 
da escrita não se restringe, portanto, a área de Língua Portuguesa, já que 
todo professor depende da linguagem para desenvolver aspectos 
conceituais de sua disciplina. Não é possível esperar que os textos que 
subsidiam o trabalho das diversas disciplinas sejam autoexplicativos. Sua 
compreensão depende necessariamente do conhecimento prévio que o 
leitor tiver sobre o tema e da familiaridade que tiver construído com a leitura 
de textos do gênero (PCN, 1998, p. 31 – 32). 

 
 

Dessa forma, fica implícita a interdisciplinaridade no discurso dos PCN, isto é, 

a necessidade de diálogo entre as várias áreas do conhecimento, uma vez que 

postula que o texto, ou melhor, a linguagem é mediadora da relação entre as 

diversas disciplinas. Também, nessa orientação, podemos enxergar a 

transdisciplinaridade, considerando que o documento fala da importância do 

conhecimento prévio do leitor para interagir com os textos, ou seja, das suas 

experiências com a vida em seus diferentes aspectos. Assim, os PCN reconhecem 
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que a inter e a transdisciplinaridade devem estar presentes no processo de 

ensino/aprendizagem, uma vez que auxiliam o aluno a construir um conhecimento 

mais abrangente. 

Segundo Susan Petrilli3, Bakhtin estava em todas as disciplinas, mas não se 

identificava com nenhuma delas no sentido de eleger uma como a mais importante e 

guardiã de uma verdade absoluta. É a visão dialética de Bakhtin, diante da vida e 

dos sujeitos, que lhe dará essa visão abrangente na construção do conhecimento. É 

a presença da Fenomenologia dialética em sua obra que levará o filósofo da 

linguagem a perceber que o todo contém as partes e as partes contêm o todo. 

Sendo assim, um não pode ser considerado como mais importante que o outro, pois 

se completam e a sobrevivência de um se dá na relação com o outro. 

A transdisciplinaridade tem sido tema de discussão em encontros nacionais e 

internacionais devido à importância que lhe é atribuída na atualidade no sentido de 

pensar uma educação abrangente em diálogo com as disciplinas e a vida. O texto 

que usaremos para uma reflexão sobre a transdisciplinaridade é a I Carta 

Transdisciplinar, resultado das discussões realizadas no I Congresso Mundial de 

Transdisciplinaridade que aconteceu em Portugal em 1994. 

Reportando-nos à I Carta Transdisciplinar, em anexo neste trabalho, 

observando os princípios defendidos, percebe-se que o pensamento transdisciplinar 

pode encontrar em Bakhtin uma voz a mais que enriquecerá essa discussão através 

de um diálogo “trans”. Esse “trans” que traz a ideia de transitório pode dialogar com 

a maneira inacabada com que o pensador russo enxerga o mundo, o sujeito e a 

linguagem. Na sua concepção, a vida de modo geral é uma passagem, ou seja, está 

sempre situada num devir; nada está acabado, pois há sempre um recomeço. 

Assim, o artigo 1 ratifica essa ideia bakhtiniana de inacabamento em que não 

aceita a possibilidade de “reduzir o ser humano a uma mera definição e dissolvê-lo 

nas estruturas formais”. ... Quando definimos o ser humano, o engessamos e o 

limitamos. E isso contraria, também, o pensamento de Bakhtin. Esse postulado, 

ainda, encontra ressonância nos projetos analisados: Em Nossa literatura, nossa 

cultura, o autor fala, na fundamentação teórica, que “o homem é um ser inacabado”. 

 
 

 
3 Conferência de abertura do Círculo – Rodas de Conversa Bakhtiniana na Universidade Federal de 
São Carlos - UFSCAR, São Carlos (SP), 2010. 
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E, em A leitura dos céus, na justificativa do projeto, a autora diz que “a matemática 

não deve ser vista como uma obra de arte acabada”. 

Antes de prosseguirmos apresentando o diálogo entre a I Carta 

Transdisciplinar e Bakhtin, acreditamos ser necessário explicar o significado, no 

pensamento bakhtiniano, dos termos: excedente de visão, exotopia e 

extralocalidade, essenciais para compreensão das reflexões do filósofo russo. 

Assim, por “excedente de visão” entende-se a possibilidade de o sujeito 

enxergar mais do outro do que ele mesmo enxerga, devido à sua posição exotópica. 

Possibilita, também, ao sujeito ver além do seu tempo e do seu espaço. 

Já a “exotopia” é o afastar-se de si para ir em busca do outro, conduzindo o 

sujeito a relações dialógicas. 

E “extralocalidade” é consequência da exotopia, isto é, uma vez que o sujeito 

se afasta de si e vai ao encontro do outro, sai do seu lugar de origem para ocupar 

posições extralocais. 

A diferença e a confrontação entre os pensares, entre as áreas do 

conhecimento são focalizadas, nos artigos 2 e 3, como fundamentais para a postura 

transdisciplinar. Isso é algo que, também, abre espaço para o diálogo com Bakhtin. 

Refletindo sobre a alteridade, a importância do outro na constituição do sujeito, o 

filósofo russo diz: 

 

É verdade que na vida avaliamos a nós mesmos do ponto de vista dos 
outros, através do outro procuramos compreender e levar em conta os 
momentos transgredientes à nossa própria consciência: desse modo, 
levamos em conta o valor da nossa imagem externa do ponto de vista da 
possível impressão que ela venha a causar no outro (BAKHTIN, 2006, p. 
13). 

 
 

Em “Nossa literatura, nossa cultura”, o professor realizou uma atividade sobre 

o meio ambiente em que os alunos assistiram ao documentário Ilha das flores e 

discutiram sobre a temática. Depois, participaram de uma aula de campo no lixão da 

cidade e entrevistaram pessoas que moram naquele entorno. Assim, analisando 

essa atividade, percebemos a confrontação e a diferença. Os alunos puderam 

confrontar a realidade que vivem com a vida dos moradores daquele lugar e 

perceber a diferença, pois são realidades bem distintas. Essa confrontação foi 

possível através da entrevista que, por sua vez, possibilitou aos 

alunos/entrevistadores se colocarem numa posição exotópica para ouvir a voz do 
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outro e alcançar o excedente de visão. Esse excedente de visão os levou a 

procurarem tanto a Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, quanto a 

Secretaria de Saúde para buscarem possíveis soluções para os problemas 

enfrentados por aquelas pessoas abordados durante a entrevista. 

Percebe-se essa confrontação através dos depoimentos. Por exemplo, no 

depoimento de uma mãe sobre o projeto Nossa literatura, nossa cultura, podemos, 

além de ouvir a sua voz, perceber o dizer do aluno sobre essa atividade, pois o que 

ela diz o faz a partir da voz da sua filha/aluna: 

 

O projeto do professor Magno que teve como tema “Nossa Literatura, Nossa 
Cultura” foi um sucesso, foi além das minhas expectativas. Primeiro, mexeu 
com a realidade. Quando eu vi o povo no lixão, eu pude perceber que o 
problema social não ocorre só nas grandes cidades como: São Paulo e Rio 
de Janeiro. Acontece aqui também. Eu pude ver! Pessoas que vivem no 
lixão! A minha filha que participou do projeto ficou comovida quando foi ao 
lixão. Chegou em casa dizendo que ia dar mais valor às coisas que tem 
(Depoimento de mãe de aluna em anexo no projeto). 

 
 

Quando a Carta, no artigo 3, apresenta a proposta transdisciplinar de abertura 

entre as disciplinas naquilo que as atravessa e as ultrapassa, numa perspectiva 

bakhtiniana, podemos dizer que esse atravessar e esse ultrapassar são processos 

possíveis através da palavra; da linguagem que constrói o diálogo entre as áreas do 

conhecimento por meio das diversas vozes presentes nos discursos. Todo esse 

processo resulta na interação que vai tecendo os conhecimentos e os sujeitos 

construtores desses conhecimentos. E chega-se, desse modo, à construção de um 

conhecimento bem mais abrangente e significativo, uma vez que encontra sentido  

na vida. É esse conhecimento vivo que, através da linguagem ou da palavra, vai 

abrindo caminhos, ultrapassando tempos, perpassando sujeitos e indo ao encontro 

da palavra do outro, pois “a vida da palavra está na passagem de boca em boca, de 

um contexto para outro, de um grupo social para outro, de uma geração à outra”. 

Voltando a falar da I Carta Transdisciplinar, a noção de transitoriedade, de 

passagem está presente, também, no uso dos termos “transnacional” e 

“transcultural” e pode encontrar um alicerce em Bakhtin. Fiorin (2008) 4, ao falar 

sobre a vida do filósofo russo, fornece algumas informações que podem explicar o 

porquê da inter e da transdisciplinaridade ligadas à noção de transitório em sua 
 

4 Cf. FIORIN, 2008, p.9 – 11. 
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obra. Por exemplo, morou em vários lugares, conviveu com vários povos, culturas e 

línguas diversas. Segundo Miotello5, a obra de Bakhtin está diretamente relacionada 

às suas experiências, à sua vida. Assim, sabe-se que o todo de Bakhtin é a sua vida 

e a obra é uma das partes dela. No entanto, o todo contém as partes e vice-versa. 

Por isso, a análise de uma só é possível na relação com o todo/outro. Dessa forma, 

para entender as reflexões de Bakhtin, é necessário relacioná-las com a sua vida. 

Continuando o diálogo entre A Carta Transdisciplinar e Bakhtin, o artigo 4 fala 

de um novo olhar sobre a relatividade das noções de “definição” e objetividade. 

Analisando esse “novo olhar”, na concepção bakhtiniana, isso se torna possível 

quando o sujeito se afasta de si, situando-se numa posição exotópica e vai ao 

encontro do outro. A partir dessa exotopia, o sujeito alarga a sua ótica para alcançar 

esse novo olhar, ou seja, o seu excedente de visão. É esse excedente de visão que 

permite ao sujeito esse novo olhar, que, por sua vez, o conduzirá à extralocalidade. 

No artigo 5, a Carta defende o diálogo entre as ciências exatas, ciências 

humanas, mas também abarca, nesse diálogo, a arte, a literatura, a poesia e a 

experiência espiritual. Ainda, no artigo 13, deixa bem marcada a necessidade do 

diálogo entre os saberes. Interessante que isso não ocorre apenas nesses dois 

artigos, mas é o teor de toda a proposta. 

Essa necessidade do diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento e 

dessas com a vida é um princípio, também, preconizado por Bakhtin (2006), quando 

ele discorre a respeito do texto na Linguística, na Filosofia e em outras ciências 

humanas. Nesse diálogo, inclui o pensamento filosófico humanista, teológico e 

filosófico em sua fonte, a música, as artes plásticas, as ciências humanas e naturais. 

E deixa evidente que, nesse diálogo, teoria e prática devem caminhar juntas, pois 

“são pensamentos sobre pensamentos, vivências sobre vivências, palavras sobre 

palavras, textos sobre textos” (BAKHTIN, 2006, p. 307). 

Nos projetos analisados, esse diálogo inter e transdisciplinar também fica 

evidente. Em A leitura dos céus, a professora partiu do pensamento de um autor 

desconhecido e o relacionou à Matemática, para falar de geometria, relacionando-a 

à Astronomia. Por meio da Sociologia, focalizou as profissões e através da História, 

abordou a vida dos povos antigos. Nas Artes, fotografou lugares e objetos que 
 

5 Palestra sobre a vida e a obra de Bakhtin, na Universidade Estadual de Santa Cruz. Ilhéus, BA, 

2011. 
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trazem figuras geométricas em sua estrutura etc. E em Nossa literatura, nossa 

Cultura, o diálogo acontece entre a Literatura, com a leitura do romance Memórias 

sofridas; Ciências, com atividades sobre o meio ambiente e saúde; História, 

estudando a história do Município de Una; Língua Portuguesa, estudando figuras de 

linguagem, vozes do verbo, adjuntos adnominais. Em Artes, trabalhou capoeira, 

cantigas folclóricas, peça teatral e, em Geografia, abordou conceito de ilha, espaço 

virtual etc. 

O artigo 6 aborda a possibilidade da existência de um horizonte transhistórico, 

ou seja, a história não é construída dentro de um tempo rígido separado em 

momentos estanques: presente, passado e futuro. A sua construção ocorre dentro 

de um processo dinâmico, dialógico e relacional, num constante diálogo entre 

diferentes tempos. Assim, relacionando essa abordagem ao pensamento de Bakhtin, 

podemos dizer que a mediadora dessa relação entre tempos diferentes, no processo 

histórico, é a linguagem. Assim, ela se torna ponte por onde os sujeitos podem 

transitar na passagem de um tempo a outro sempre que necessitar. Ela, também, 

liga os sujeitos, construtores dessa história, através da interdiscursividade. É o 

próprio Bakhtin que usa essa metáfora da linguagem como ponte: 

 
Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última 
análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte 
lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa 
extremidade, na outra apóia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o 
território comum entre o locutor e o interlocutor (BAKHTIN, 2006, p. 113). 

 
 

Depois de analisar a proposta inter e transdisciplinar para a educação, pode- 

se questionar se isso é possível. Para o filósofo russo, isso foi possível pelo seu 

excedente de visão que o levou a enxergar além do seu tempo e do seu espaço. 

Segundo Ponzio (2010) *, Bakhtin vivia, conforme já foi dito, num tempo grande que 

lhe transportava para uma posição exotópica e lhe permitia vislumbrar dias 

melhores. Por exemplo, conseguira contemplar o momento atual, o nosso hoje, 

quando a sua obra é estudada e valorizada, quando é considerado um dos maiores 

pensadores do século XX, conforme atesta Brait (2010): 

 

Bakhtin e seu Círculo têm merecido, nos últimos anos, grande atenção por 
parte de diferentes áreas do conhecimento. Esse fato pode ser constatado 
nas inúmeras traduções, nos incontáveis ensaios interpretativos e, 
especialmente, na circulação de noções, categorias, conceitos advindos 
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diretamente do pensamento bakhtiniano, com ele aparentados ou, ainda, 
por ele motivados. Esse arcabouço teórico-reflexivo aparece, portanto, no 
enfrentamento da linguagem, não apenas em áreas destinadas a essa 
finalidade, caso dos estudos linguísticos e literários, mas na 
transdisciplinaridade de campos como a educação, a pesquisa, a história, a 
antropologia, a psicologia, etc. (BRAIT, 2010, p. 8). 

 
 

Sendo assim, esse arcabouço teórico-reflexivo, no enfrentamento da 

linguagem em diferentes áreas do conhecimento, em que a obra de Bakhtin se 

transformou, torna-se um suporte teórico para discutir e justificar a importância e a 

necessidade da inter e da transdisciplinaridade nas práticas de leitura. 

Analisando a proposta transdisciplinar de educação, percebe-se duas 

palavras de ordem: abertura e diálogo. São dois elementos, também, indispensáveis 

nos postulados bakhtinianos de mundo, de sujeito e de linguagem. 

Considerando que o grande enfoque da inter e da transdisciplinaridade é, 

principalmente, construir o diálogo entre as áreas do conhecimento e deste com a 

vida, num constante processo de busca da palavra do outro, abordaremos, a seguir, 

um gênero utilizado nos projetos analisados que é promotor desse processo: a 

entrevista. 

 
 
3.3.1 Em busca da palavra do outro – o gênero entrevista 

 
 

“Careço de um ponto de vista extrínseco sobre mim mesmo, não disponho de 

um enfoque com respeito à minha própria imagem extrínseca. A partir dos meus 

olhos, vêem os olhos de outrem” (BAKHTIN, 2006). 

Em ambos os projetos analisados nesta pesquisa, o gênero entrevista 

aparece nas propostas de atividades, tanto como promotor da inter e da 

transdisciplinaridade, quanto como estratégia para ajudar o aluno/leitor a 

desenvolver a oralidade. É uma prática orientada pelos PCN: 

Dessa forma, cabe à escola ensinar a utilizar a linguagem oral no 
planejamento e realização de apresentações públicas: realização de 
entrevistas, debates, seminários, apresentações teatrais, etc. trata-se de 
propor situações didáticas nas quais essas atividades façam sentido de fato, 
pois é descabido treinar um nível mais formal da fala, tomado como mais 
apropriado para todas as situações. A aprendizagem de procedimentos 
apropriados de fala e escuta, em contextos públicos, dificilmente ocorrerá se 
a escola não tomar para si a tarefa de promovê-la (PCN, 1998, p. 25). 
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Antes de continuarmos discutindo sobre o gênero entrevista, acreditamos ser 

necessário defini-la, mostrando a sua finalidade. Assim: 

 
(...) a definição do termo ‘entrevista, que pode designar diversas interações 
sociais e suas respectivas finalidades interativas, caracterizando gêneros 
diferentes, todavia reunidos sob a mesma terminologia. Nas interações 
humanas, há entrevistas com vistas à seleção de candidatos a emprego, 
para diagnósticos psicológicos de clínicas ou, ainda, como instrumento 
metodológico de pesquisa. O termo ‘entrevista’ circula em esferas 
discursivas como a do trabalho, a acadêmica e a jornalística, podendo se 
referir a gêneros diferenciados, mas que recebem a mesma nomeação 
(SILVA, 2009, p. 59). 

 
 

Em Nossa literatura, nossa cultura, o gênero é trabalhado na atividade em 

que os alunos, para escreverem a biografia do escritor Joilson Maia, autor de 

Memórias sofridas, elaboram perguntas para entrevistarem o escritor. Também 

realizam entrevista com ex-empresário de serraria, secretária de turismo e meio 

ambiente, pessoas que moram no entorno do lixão da cidade e integrantes do grupo 

de Terno de reis. 

Nessas últimas entrevistas, o professor discute com os alunos questões 

sociais: desmatamento, fome, desemprego, saúde etc. 

Sobre a temática dessas questões sociais, os alunos buscaram, em jornais e 

revistas, notícias e reportagens, textos que fundamentassem os argumentos que 

foram apresentados através de debate em sala de aula, ocasião em que discutiram  

a inclusão social. Nessa discussão, puderam relacionar a fala dos autores desses 

textos com o discurso dos entrevistados, promovendo, assim, um grande debate. 

Dessa forma, nessa atividade, são utilizados gêneros discursivos orais e 

escritos. Nos orais aparecem a discussão, o debate e a conversa informal e, no 

escrito, os alunos têm a oportunidade de estar em contato com os gêneros notícia e 

reportagem, jornal e outros que circulam nesses portadores de textos, pois, ao 

procurarem os textos sobre a temática em questão, certamente, leram outros. 

E, em A leitura dos céus, os alunos entrevistam pessoas que utilizam a 

Geometria em sua profissão, associando os conhecimentos teóricos com a sua 

aplicabilidade no cotidiano dos sujeitos. 

Ao gênero entrevista podemos relacionar a reflexão bakhtiniana de que a vida 

da palavra está na passagem de boca em boca. Nesse gênero, a palavra não tem 

dono, pois, no mesmo instante que está na boca do entrevistador passa para o 
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entrevistado. É um jogo interlocutivo em que os seus atores participam de uma 

interação intensa. Assim, utilizada em diferentes contextos enunciativos, 

 

a entrevista é uma técnica de interação social, de interpretação informativa, 
quebrando assim isolamentos grupais, individuais, sociais; pode também 
servir à pluralização de vozes e à distribuição democrática da informação 
(MEDINA, 2002, p. 8). 

 
 

Por isso, é uma estratégia de leitura promotora da interdisciplinaridade e da 

transdisciplinaridade. 

Quando a entrevista é elaborada por escrito, temos um gênero (entrevista 

escrita). Todavia, ao ser realizada oralmente, surge outro (entrevista oral). E, ao ser 

editada em jornal ou revista, torna-se outro gênero. Isso acontece porque os  

gêneros estão imbricados ao fazer humano. Então, quando “muda a relação social, 

muda a palavra. Os discursos, transmitidos a outrem, estão em contínua mudança, 

refletem todas as mudanças e alterações sociais” (MIOTELLO, 2006 in ALINE, 2006, 

p. 284). 

Durante o processo de passagem da entrevista oral para a escrita, acontece a 

reenunciação do discurso do outro, inserido num contexto maior de interação verbal. 

Por exemplo, o resultado da entrevista com o escritor se transformou em parte da 

sua biografia em forma de poema. Já as entrevistas com pessoas que utilizam a 

geometria em suas profissões, em A leitura dos céus, foram transformadas em 

documentário publicado no jornal. Essa biografia e esse jornal, por sua vez, já foram 

inseridos num contexto de interação mais abrangente através dos projetos. 

Em se tratando da interlocução, sabe-se que todo enunciado concreto da 

comunicação possui seus interlocutores reais (BAKHTIN, 2006). Nos exemplos 

citados acima, a interdiscursividade acontece entre alunos, professor e 

entrevistados, interlocutores reais. Assim, no aspecto linguístico, por exemplo, na 

entrevista face a face o tu é o entrevistado, já na escrita, o tu é o leitor. 

Ao fazer a entrevista, o entrevistador leva em consideração o seu interlocutor, 

adequando a linguagem ao contexto comunicativo. Por isso, na entrevista escrita, o 

redator situa o seu leitor nesse contexto para facilitar o seu entendimento diante do 

que está sendo dito. Por exemplo, o uso do pronome de tratamento “Senhor (a)” é 

usado tanto para se dirigir a uma pessoa mais velha, quanto para alguém que ocupa 

uma posição social elevada. Isso é o que se percebe, em Nossa literatura, nossa 
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cultura, comparando a entrevista com a secretária de turismo e meio ambiente e a 

entrevista com o catador de lixo. Nesses fragmentos das entrevistas, observa-se que 

a primeira pergunta se enquadra no segundo caso e a segunda no primeiro: 

 
A senhora vai sempre ao lixão? 
(pergunta dirigida à secretária de turismo e meio ambiente) 
Que horas o senhor sai de casa? 
(pergunta dirigida ao catador de lixo) 

 
 

Ainda, analisando o uso dos pronomes de tratamento no contexto enunciativo, 

é interessante observar como isso acontece na entrevista com os integrantes do 

grupo de Terno de reis em que o aluno/entrevistador vai adequando esse uso a cada 

situação. Por exemplo, os pronomes “senhor” e “dona” são empregados por se tratar 

de pessoas com faixa etária mais elevada: 

 
Quem te ensinou, senhor Zezito, a fazer Terno de reis? 
E Dona Cosma acompanha a saída do Terno de reis? 

 
Já com outros entrevistados, o aluno/entrevistador usa o pronome “você”, 

certamente, por se tratar de sujeitos com faixa etária menor: 

 
R, você como filha de seu Z e confeccionadora do Terno de reis, qual a sua 
sensação? Você como sobrinho e afilhado de senhor Z, vai sair com qual 
animal? 

 
Na entrevista oral, face a face, observamos que a linguagem se torna bem 

mais informal ou flexível que a escrita. Mesmo o entrevistador elaborando as 

perguntas por escrito, antecipadamente, ao realizá-la face a face, o discurso vai se 

adequando ao contexto enunciativo, evidenciando-se a elasticidade e a plasticidade 

do gênero. Em Nossa literatura, nossa cultura, o professor diz que os alunos 

elaboraram as perguntas para a entrevista, mas, durante a realização do evento, 

surgiram outras. Essa adequação da linguagem e a flexibilidade são percebidas na 

entrevista citada anteriormente. Por exemplo, quando o aluno/entrevistador 

pergunta: 

 

Isso aí é o quê? 
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o pronome demonstrativo “isso” e o advérbio “aí” indicam que a pergunta surgiu no 

momento em que estava acontecendo a entrevista. Percebe-se, pelo contexto 

enunciativo, que o aluno/entrevistador viu algo próximo ao entrevistado, certamente 

um tecido, pois a pergunta seguinte é: 

 

Esse tecido é para enfeitar que animal, senhor Z? 
 

Nessa entrevista, também, encontramos marcas da linguagem oral, conforme 

se observa na seguinte pergunta: 

O pessoal de agora não tá querendo aprender não é? 

 
A redução da forma verbal “está” para “tá” e o uso da expressão “não é” 

marcam a oralidade no texto. 

Nesse caráter plástico e elástico do gênero entrevista, outros gêneros podem 

ser intercalados a ele, principalmente na oralidade. Por exemplo, o entrevistado, ao 

responder a uma pergunta, pode citar a letra de uma música, uma anedota, uma 

fábula etc. Em A leitura dos céus, a professora/autora diz, no seu relatório, que, 

durante a entrevista com algumas pessoas sobre o uso da geometria em suas 

profissões, elas relataram algo sobre a sua vida pessoal. Assim, no gênero 

entrevista, foi intercalado o gênero relato oral. 

Tudo isso faz com que os gêneros conservem a sua heterogeneidade e, ao 

mesmo tempo, a sua historicidade, uma vez que, nessa interação em que os 

gêneros dialogam, um vai gerando outros, primários e secundários. No exemplo 

citado, em um gênero secundário (entrevista escrita), foi intercalado um primário 

(relato oral). Nesse acontecimento, cumpre-se aquilo que preconiza Bakhtin, ou seja, 

a relatividade no caráter estável dos gêneros discursivos. No exemplo citado, um 

gênero secundário (entrevista escrita) gerou um primário (relato oral). 

Na atividade com o escritor Joilson Maia, os alunos elaboraram as perguntas, 

realizaram a entrevista face a face e, depois, elaboraram a entrevista escrita e, a 

partir daí, reescreveram a sua biografia em forma de poema. Assim, nessa atividade, 

observamos a imbricação de um gênero em outro: entrevista oral, entrevista escrita, 

biografia e poema. 

No projeto A leitura dos céus, os alunos elaboraram as perguntas, realizaram 

a entrevista face a face e a transformaram em documentário para publicação no 
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jornal construído por eles. Assim, um gênero foi sendo intercalado no outro, 

cumprindo-se, desse modo, aquilo que preconiza Bakhtin: a relatividade no caráter 

estável do gênero. Ou seja, ao mesmo tempo que é estável pelo seu caráter 

histórico, torna-se instável por permitir essa espécie de abertura e outras 

flexibilidades para que a linguagem vá se adequando ao contexto enunciativo. 

Sendo assim, na entrevista escrita, há uma formalidade maior da linguagem, 

isto é, os recursos fraseológicos, lexicais e gramaticais dão ao discurso um estilo 

mais formal. 

Quanto à composicionalidade do gênero, há um título, foto e dados pessoais 

do entrevistado, introdução para situar o leitor, perguntas e respostas. Na entrevista 

oral, só há o tema, as perguntas e as respostas, assemelhando-se a um bate-papo. 

No que tange ao conteúdo temático e à finalidade, isso depende do contexto. 

Por exemplo, na entrevista com o escritor, a finalidade foi conhecer a sua vida e o 

processo de produção literária. Sendo assim, o conteúdo temático é a vida e a obra 

do escritor Joilson Maia. Já em A leitura dos céus, na entrevista com alguns 

profissionais, a finalidade foi perceber quais conhecimentos de Geometria são 

utilizados nas profissões. Todavia, seja qual for a finalidade específica, a 

intencionalidade maior é ouvir o outro. É a voz do outro, mediada pelo entrevistador 

que fica em evidência. 

Dessa forma, o processo de enunciação e reenunciação que ocorre na 

entrevista faz com que o trabalho com esse gênero, em estratégias de leitura, se 

torne uma alternativa para promover a inter e a transdisciplinaridade, conforme 

ocorreu nos projetos analisados. 

 
 

3.4. INTERDISCIPLINARIDADE E TRANSDISCIPLINARIDADE NO GÊNERO 

PROJETO LINGUÍSTICO-DISCURSIVO PEDAGÓGICO DE LEITURA 

 

Analisando o projeto Nossa literatura, nossa cultura, logo pelo título, percebe- 

se a preocupação do autor em trabalhar a leitura numa perspectiva inter e 

transdisciplinar, pois fica evidente, em sua proposta, a necessidade de se 

estabelecer um diálogo entre a literatura e a cultura, algo que, também, está 

presente nos postulados de Bakhtin, quando ele diz que: 
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Antes de mais nada, os estudos literários devem estabelecer o vínculo mais 
estreito com a cultura. A literatura é parte inseparável da cultura, não pode 
ser entendida fora do contexto pleno de toda cultura de uma época. É 
inaceitável separá-la do restante da cultura (BAKHTIN, 2006, p. 360). 

 
Essa relação necessária entre a literatura e a cultura a que o pensador russo 

se refere, usando uma linguagem bakhtiniana, é o diálogo entre o mundo estético e 

o mundo ético respectivamente, conceitos já explicados no capítulo anterior. 

Assim, para justificar o projeto, o autor diz: 

 
Reconhecendo a importância da cultura na formação da identidade dos 
indivíduos, este projeto visa contribuir para que os alunos possam conhecer 
a cultura unense, percebendo as transformações que ocorreram até o dia  
de hoje (...) e para que esses mesmos alunos passem a valorizar a cultura e 
seus produtores (...). Utilizaremos, para tal, o autor Joilson Maia e, mais 
especificamente, o seu livro “Memórias sofridas” num processo contínuo de 
leitura, releitura e produção por parte dos alunos (PROFESSOR/AUTOR). 

 
 

Nesse fragmento, observa-se que a proposta é construir uma interação entre 

a leitura (a linguagem), os alunos (sujeitos), e a cultura (a vida), isto é, construir uma 

interação mediada pelo gênero projeto linguístico-discursivo pedagógico de leitura 

numa perspectiva inter e transdisciplinar. Assim, partindo da leitura do romance 

Memórias sofridas, o diálogo se iniciou, a princípio entre a literatura e a disciplina de 

História, quando os alunos pesquisaram a história do Município de Una, fazendo um 

paralelo entre passado, presente e projeção para o futuro, conforme o 

professor/autor diz em seu relatório: 

(...) mergulhamos no universo da leitura e viajamos por uma Una antiga e 
desconhecida pelos alunos, confrontando-a com a Una atual e, 
estranhamente, também, desconhecida por tantos dos seus munícipes 
(PROFESSOR/AUTOR). 

 
 

O conhecimento da Geografia unido à tecnologia, também, constitui e 

possibilita a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Assim, ele continua: 

Em sintonia com a modernidade, o projeto se lançou num universo virtual 
(Orkut) para que tanto a obra quanto o projeto se tornassem mais 
conhecidos e rompessem, de vez, os limites impostos pelas barreiras 
demográficas (PROFESSOR/AUTOR). 

 
Ao fazer uso do Orkut como meio para romper os limites impostos pelas 

barreiras demográficas, o professor/autor levou aos alunos/leitores a diferença entre 

a noção de espaço físico e espaço virtual que surgiu com o advento da Internet. 
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Antes, ao se falar em espaço, a ideia era, apenas, no sentido físico. Na 

modernidade, temos essas duas noções. 

O discurso das Ciências e da Sociologia se fez presente quando se propõe 

uma discussão sobre a preservação do meio ambiente e a visita a uma comunidade 

carente para conhecer a sua realidade social. Segundo o relatório, 

o passo seguinte foi a visita ao lixão da cidade. Mas, primeiro, exibimos um 
documentário intitulado “Ilha das flores”, preparando os alunos para a 
realidade que possivelmente, encontrariam. (...) Foi no lixão que passamos 
a conhecer a realidade das comunidades carentes de Una, pois, antes, 
sabíamos que havia miséria, mas não tão intensa e tão próxima a nós 
(PROFESSOR/AUTOR). 

 
 

Assim, os participantes do projeto assistiram ao documentário Ilha das flores 

e, a partir daí, discutiram sobre meio ambiente. Em seguida, visitaram o lixão do 

município para conhecerem o lugar e entrevistarem as pessoas que moram em seu 

entorno. Analisando a realidade daquele lugar, estabeleceram um paralelo com a 

comunidade em que estão inseridos. Todavia, não ficaram por aí, mas foram em 

busca de melhorias para aquelas pessoas em instituições públicas como: Secretaria 

de Saúde, Secretaria de Turismo e Meio Ambiente e Secretaria de Desenvolvimento 

Social. 

Nesse diálogo inter e transdisciplinar, a voz da arte participa da 

interdiscursividade, fazendo-se presente por meio de manifestações artísticas: 

 

Então, envolvemos o grupo de capoeira, o terno de reis (...). (...) Para tanto, 
fizemos uma noite de apresentações culturais com a peça teatral baseada 
no livro, envolvemos, também, o grupo de capoeira “Nação Iorubá” e o 
Terno de Reis de Comandatuba para fazerem parte da mesma 
(PROFESSOR/AUTOR). 

 
 

Desse modo, os alunos/leitores tiveram a oportunidade de não somente 

entrevistar os participantes do Terno de reis, mas participaram da sua apresentação 

com música e dança. Quanto às artes cênicas, produziram uma peça teatral 

baseada em Memórias sofridas e apresentaram à comunidade durante a 

culminância do projeto. Também, tiveram a oportunidade de participar de uma 

apresentação com o grupo de capoeira. 

Percebe-se, ainda, nesse diálogo inter e transdisciplinar, a presença marcante 

da disciplina de Língua Portuguesa. A sua voz se faz ouvir não apenas nos 
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conteúdos gramaticais trabalhados, mas, principalmente, na proposta de trabalho 

com a linguagem, através dos gêneros discursivos, que permeia todo o projeto. É 

pertinente observar que, mesmo o projeto sendo uma proposta que parte da 

disciplina de Língua Portuguesa, a maneira como é conduzido não a privilegia em 

detrimento das demais, todavia há um todo harmônico, onde a voz de cada  

disciplina encontra espaço para o seu dizer, enriquecendo, assim, esse processo de 

interação linguístico-discursiva e, por conseguinte contribuindo para que o educando 

construa um conhecimento mais real e globalizado, favorecendo, desse modo, a 

inter e a transdisciplinaridade. 

Observando o aspecto transdisciplinar do projeto, nota-se que é algo que está 

presente desde a proposta inicial, quando o autor apresenta a sua concepção de 

educação, mostrando que ela tem como objetivo promover a libertação do sujeito. E, 

mais adiante, no seu relatório, expressa a importância de o processo 

ensino/aprendizagem transpor os muros da escola para ir ao encontro da vida. 

Nisso, pode-se inserir a concepção bakhtiniana de extralocalidade e de posição 

exotópica do sujeito que se desloca do seu lugar para dialogar com o outro. Isso se 

comprova na seguinte fala: 

 
As atividades desenvolvidas no decorrer do projeto foram no mínimo 
inspiradas pelas críticas tecidas por Frei Beto e Paulo Frei. Afinal, foi 
possível extrapolar os muros escolares e tornar a prática educativa mais 
sintonizada com a realidade social/local (PROFESSOR/AUTOR). 

 
 

E, mais uma vez, aparece, na voz do professor/autor essa ideia de afastar-se 

do espaço escolar para dialogar com outras vozes, outras realidades e abrir espaço 

para ouvir o outro: 

 
(...) para que o projeto fosse válido, tínhamos que transpor os muros do 
colégio, levando os educandos a atividades extra-classe e trazendo 
representantes da sociedade civil (organizados ou não) para que em 
intercâmbio cultural, se sensibilizassem mutuamente para uma participação 
mais crítica e ativa (PROFESSOR/AUTOR). 

 
 

Quando o autor relata a atividade que desenvolveu com os alunos no lixão, 

percebe-se, através da sua fala, a sua emoção, a sua satisfação com o trabalho 

desenvolvido. Este é o grande desafio da transdisciplinaridade: mediar o processo 

de construção do conhecimento de tal modo que se evidencie a relação ou a 
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imbricação deste com a vida dos sujeitos que o constrói. Seu papel é dar 

dinamicidade, por meio do seu efeito “trans”, ao processo ensino/aprendizagem. 

Dessa forma, o conhecimento construído em cada área do saber sai do espaço 

limitado das disciplinas e vai dialogar com a vida, tornando-se bem mais completo e 

significativo, revertendo-se em benefício para os sujeitos que participam da 

construção desse processo, movimentando-o e dando sentido aos conhecimentos 

construídos pelos sujeitos. Assim, quando encontra no conhecimento o sentido da 

vida, é que a transdisciplinaridade cumpre a sua função. Isso é o que o 

professor/autor expressa: 

 

O passo seguinte foi a visita ao lixão da cidade (...) Esse foi, talvez, o 
momento mais emocionante do nosso projeto. É ele que marca a função 
verdadeira de um bom projeto, que é de sensibilizar e modificar 
comportamentos, mobilizando os envolvidos para uma prática mais crítica e 
reflexiva. Foi no lixão que passamos a conhecer a realidade das 
comunidades carentes de Una, pois, antes, sabíamos que havia miséria, 
mas não tão intensa e tão próxima a nós. Lá encontramos pessoas 
reciclando lixo e relatando histórias de absoluto sofrimento. Casos 
estarrecedores que achamos que só aconteciam nas reportagens e 
documentários de emissoras de TV, mas estão aqui bem perto de nós. (...) 
Porém, nós não poderíamos deixar de lado aquele povo que tão bem nos 
acolheu (...) fizemos algo de suma importância. Extrapolamos as barreiras 
da Secretaria de Educação (...) e fomos buscar ajuda nas outras  
secretarias. Da Secretaria de Saúde tivemos a doação de luvas e máscaras 
e, na Secretaria de Meio Ambiente, pedimos que a secretária visse o vídeo 
gravado no local, onde os catadores de lixo pedem algumas melhorias, tais 
como a proibição ou adequação da queima de dejetos hospitalares às 
exigências da vigilância sanitária (...). Em seguida, entregamos aos 
catadores os EPI (equipamento de projeção individual) para melhorar a 
segurança no manuseio dos materiais. Propusemo-nos, também, a fazer 
mais, dando continuidade a uma assistência a esse grupo tão marginalizado 
ao levar às autoridades competentes as reivindicações (...) Propusemo-nos, 
inclusive, ao encaminhamento da criação de uma cooperativa em parceria 
com órgãos competentes. Pensamos que, para tentar melhorar a condição 
daquelas pessoas, o projeto foi, apenas, um instrumento, mas o 
encerramento do mesmo não pode e não deve ser a linha de chegada de 
um trabalho social que se inicia (PROFESSOR/AUTOR). 

 
 

O motivo pelo qual se transcreveu do relatório a fala do autor é para mostrar o 

quanto a proposta de leitura inter e, principalmente, transdisciplinar pode fazer a 

diferença, dando mais significado ao processo de construção do conhecimento. 

O Projeto A leitura dos céus também traz uma proposta de leitura inter e 

transdisciplinar. O próprio título já sugere essas concepções para a construção do 

conhecimento, uma vez que, no céu, não há letras, mas astros. Por isso, para lê-los, 

é necessário um conceito de leitura atrelada a uma concepção de linguagem bem 
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abrangente, que não considera linguagem, apenas, letras, mas, também, figuras, 

símbolos, imagens, gestos, expressões fisionômicas, comportamentos, expressões 

artísticas etc. 

Essa é uma concepção de linguagem que encontra suporte teórico em 

Bakhtin que, ao refletir sobre o texto, esclarece que este é muito mais que palavras, 

uma vez que o considera num sentido amplo como um conjunto coerente de signos, 

incluindo: a música, as artes plásticas, a expressão corporal etc. 

Para mostrar o clima de alegria presente na linguagem, sua flexibilidade, seu 

humor, Bakhtin vai inserir na sua reflexão a metáfora do carnaval. Ele diz que: 

 
a cosmovisão carnavalesca, que penetra totalmente esses gêneros, 
determina-lhes as particularidades fundamentais e coloca-lhes a imagem e 
a palavra numa relação especial com a realidade. É bem verdade que em 
todos os gêneros do cósmico-sério há um forte elemento retórico, mas este 
muda essencialmente no clima da alegre relatividade da cosmovisão 
carnavalesca: debilitam-se a sua seriedade retórica unilateral, a 
racionalidade, a univocidade e o dogmatismo (BAKHTIN, 1981, p. 92). 

 
Oliveira (2001), baseada nas reflexões bakhtinianas que levou para a 

linguagem o aspecto carnavalesco da vida, se refere ao sentido de alegria e festa 

proporcionadas pela literatura como carnavalização da literatura. 

Nos projetos analisados, essa carnavalização está presente, possibilitando 

meios para os alunos perceberem esse aspecto festivo da linguagem. É um olhar 

que permite ver a flexibilidade, a criatividade da linguagem criada pelos sujeitos. 

Em Nossa literatura, nossa cultura, a peça teatral, produzida a partir de 

Memórias Sofridas, expressa o carnavalesco. Os autores colocaram em cena a 

linguagem dos trabalhadores rurais, pessoas não escolarizadas, através dos 

personagens, mostrando que essa linguagem é fundamental para expressar a 

cultura local, colocando a literatura em relação com a cultura, conforme postula 

Bakhtin. 

Assim, Oliveira (2001) refletindo a respeito dessa carnavalização, diz: 

 
A visão carnavalesca do mundo rompe com o estabelecido, apresentando- 
se como uma percepção vasta e popular que liberta do medo e aproxima o 
homem do homem e o mundo do homem. As hierarquias são quebradas, o 
“sério” dá lugar à descontração, resistindo ao monológico, à discriminação 
social, ao oficial e ao medo que o gera (OLIVEIRA, 2001, p. 29 – 30). 
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Assim, transcrevemos dos projetos alguns fragmentos de produções dos 

alunos/leitores e do professor/autor, resultado das atividades realizadas, que podem 

exemplificar a carnavalização de que fala Bakhtin, começando por uma peça teatral: 

 
CORIFEU (1, 2, 3): O cacau, sustentáculo da Região Sul da Bahia, declina 
drasticamente devido à terrível e avassaladora “vassoura-de-bruxa”. As 
fazendas cacaueiras passam por grandes crises, adotando como medida de 
urgência a demissão em massa de lavradores e peões. O tropeiro Erlan e o 
peão Zeca, preocupados com essa situação, conversam sobre a doença 
que está atacando as cacaueiras e que já acabou com muitos cacauais em 
Camacan. ZECA: É cumpade Erlan, a situação da gente tá feia, o preço do 
cacau abaixou. Chegou uma tar vassoura que tá esbagaçando com tudo. 
ERLAN: Eu to sabendo cumpade. E o pior, cumpade, é que a gente foi 
criado aqui, só sei ser vaqueiro cumpade. Foi só essa coisa que papai deixo 
pra nóis. O que vai acontecer se nóis perder o emprego cumpade? 

 
A peça mostra o diálogo entre a linguagem empregada por pessoas não 

escolarizadas (os personagens Zeca e Erlan) e aquela utilizada por pessoas 

escolarizadas, (o personagem Marcos, gerente da fazenda onde Zeca e Erlan 

trabalham). E a voz do narrador marca a linguagem escrita mais formal: 

 
NARRADOR: Enquanto Zeca está revirando o cacau, eis que aparece 
Pipoca com o recado de que o Gerente da Fazenda quer falar com ele. 
MARCOS: Senhores, vocês foram chamados aqui porque, como vocês 
sabem, a crise tá séria. O preço do cacau está baixo, a crinipeles perniciosa 
está acabando com o cacau. 
ZECA: Cri o quê? 
MARCOS: A vassoura-de-bruxa. E o patrão pediu para demitir todos vocês. 
ZECA: Demitir quem? 
MARCOS: Todos vocês. 
ZECA: O sinhô só pode tá brincando, seu Marcos. E os dias de dedicação 
de nóis. E a vida da gente dedicada a essa fazenda? Isso num conta? 

 
No final do 2º ato, a carnavalização entra em evidência mediada pela 

linguagem da capoeira: 

 
ZECA: Por falar em vencer, cadê Pipoca? 
MAGÁ: Ele tá na rua pegando carrego, tentano conseguir argum dinheiro 
pra gente. 
ZECA: Né perigoso não, Magá? 
MAGÁ: Que nada, Zeca, ela tá inté aprendendo a jogar uma tar de capoeira 
com os menino que faz parte de um grupo ai de um mestre. Ele disse que a 
capoeira faz ele esquecer um pouco os pobrema. 
(Nesse momento entra em cena o grupo de capoeira e faz a sua 
apresentação artística). 

 
No final da peça, a carnavalização, proporcionada pela linguagem do Terno 

de Reis, entra em cena e encerra a apresentação: 



92 
 

 
 
 

NARRADOR: (...) A família de Zeca agora estava alegre. Já tinha passado a 
se acostumar com a cidade. Conseguia até participar das manifestações 
culturais. Afinal, Zeca e seus familiares sabiam que a diversidade cultural 
era grande e que eles, também, contribuíam com essa diversidade. 
(Nesse momento entra em cena a apresentação do grupo de Terno de Reis, 
inclusive com a participação de Zeca e sua família). 

 
Assim, nessa atividade, além de o professor/autor expressar a carnavalização 

da literatura, desenvolveu estratégias interdisciplinares, criando o diálogo entre as 

disciplinas de História, Geografia, Ciências, Sociologia. Desse modo, discutiu 

problemas como a crise do cacau na região, o desemprego, as condições de vida 

precária, meio ambiente etc., dialogando também com a vida dos sujeitos envolvidos 

nessas questões, favorecendo, assim, a transdisciplinaridade. 

Outro exemplo de carnavalização da literatura está no projeto A leitura dos 

céus. Aliás, todo o projeto tem esse caráter carnavalesco, pois utilizar a matemática 

para ler os céus causa certo estranhamento. No entanto, destacaremos a paródia, o 

repente e a peça teatral como exemplos dessa carnavalização literária. 

Assim, na paródia “Potências”, o aluno/leitor/autor expressa a sua realização 

por ter aprendido geometria: 

 
E o baiano 
Que subiu em uma cadeira 
Para ver ela explicar 
E responder o dever de casa 
Até o cego então falou assim: 
Professora Magali, agora eu entendi. 

 
É interessante observar que a expressão “ver ela” que na linguagem padrão 

não é admitida, pois a regra diz que não se deve empregar o pronome pessoal do 

caso reto como objeto direto, na paródia dá um efeito especial, uma vez que 

expressa a flexibilidade da língua e marca a linguagem informal típica da paródia, 

que quebra regras para expressar humor. Nessa construção, poderia ser empregada 

a expressão “vê-la”, mas, devido ao contexto linguístico, optou-se por “ver ela” que, 

de maneira diferente, tem o mesmo sentido. 

Em “Repente geométrico”, a aluna/leitora/autora, na primeira estrofe, com a 

metáfora da dor, expressa a voz do aluno que tem dificuldade em aprender 

geometria: 

 
A geometria no dia a dia 
É a dor do meu viver 
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Mas a professora/autora, através das suas estratégias viabilizadas pelo 

projeto, reverte essa situação. Então, o repente continua: 

 
A professora Magali que 
Me faz aprender 

 
Eu vim aqui debater 
E pra dizer pra você 
A geometria hoje em dia 
Está em tudo que se ver. 

 
O caráter humorístico do repente é manifestado quando o repentista chama o 

seu interlocutor de “chato e fofoqueiro”: 

 
Eu vou contar pra você 
Homem chato e fofoqueiro 
A minha profissão 
Sou um grande jardineiro 

 
Para criar as rimas, fez um jogo sintático, a ordem sintática inversa, no 

entanto, sem infringir a norma de organização da língua composta por sujeito (eu), 

verbo transitivo ou locução verbal (vou contar), complementos verbais (pra você – 

objeto indireto/a minha profissão – objeto direto) e, ainda, inclui um termo acessório 

(homem chato e fofoqueiro – vocativo). 

Fez uso da linguagem conotativa, como por exemplo, nesta estrofe em que a 

palavra “brigar” expressa uma certa hipérbole, e “onda” é utilizada como metáfora de 

algo que está, no auge da moda, presente em vários lugares: 

 
Eu vim aqui te falar 
E até mesmo pra brigar 
Essa onda de geometria 
Só aqui não vai ficar. 

 
O projeto também trabalhou o aspecto carnavalesco da linguagem com a 

dramatização do texto “A família natural”. É um texto que traz algo do fantástico 

literário, resultando em sentido cômico, pois, na vida real, os números não se 

apaixonam, não se casam nem geram filhos: 

 

A família natural 

 
0 era um garoto gordinho 
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Seu apelido era bolinha 
Mas ele era muito bonitinho 
E estava à procura de uma namoradinha. 

 
Certo dia passeando 
Pela rua encontrou 1 
Uma garota jeitosinha 
Que ao contrário dele era magrinha 

 
0 se apaixonou por 1 
E 1 se apaixonou por 0 
Amor como 1, 0 não havia encontrado nenhum 
1 sabia que seu amor por 0 era certo. 

 
0 e 1 começaram a namorar 
E os dois não queriam mais se desgrudar 
0 disse para 1: “Com você quero me casar” 
1 disse para 0: “Muitos filhinhos vou te dar”. 

 
O tempo se passou 
0 e 1 se casaram 
Até que 1 engravidou 
E muitos filhinhos chegaram. 

 
2, 3, 4, 5, 6. 
Um filhinho de cada vez 
Outros filhinhos quiseram ter 
E a família não parou mais de crescer. 

7, 8, 9, 10... 

 
O diálogo entre as disciplinas, ou seja, a interdisciplinaridade no projeto A 

leitura dos céus parte da voz da Matemática com o conteúdo de geometria. Por isso, 

dentre os objetivos do projeto, a proposta inter e transdisciplinar aparece, 

principalmente, neste: 

Possibilitar a interação e a aplicação da geometria em outros campos do 
conhecimento, instigando ideias, propondo aplicações práticas para que os 
alunos possam enfrentar problemas reais que, em geral, são de natureza 
interdisciplinar (PROFESSORA/AUTORA). 

 
 

Essa proposta de aplicações práticas, para o aluno/leitor enfrentar problemas 

reais, expressa uma visão transdisciplinar e se torna uma estratégia utilizada pela 

professora/autora na atividade em que ela propôs à turma resolver questões da 

prova Brasil. Essa prova é realizada pelo Ministério da Educação para avaliar o 

desempenho dos alunos do Ensino Fundamental e Médio e calcular o IDEB – Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica. Sendo assim, para uma necessidade dos 

alunos/leitores que era melhorar o desempenho nessa avaliação, foi escolhido o 
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gênero projeto linguístico-discursivo pedagógico de leitura por se acreditar que a 

deficiência está relacionada à dificuldade que eles têm em ler e interpretar os textos 

que esse instrumento avaliativo traz. Nisso se cumpre o pensamento bakhtiniano em 

que postula que as nossas ações estão ligadas ao uso da linguagem e que, para 

realizá-las, utilizamos os gêneros discursivos. 

Dessa forma, o aluno/leitor vai encontrando na matemática um sentido 

prático, algo inserido pela professora/autora na fundamentação teórica do projeto, 

através de Fainguelernt que diz que, 

 
no processo de ensino/aprendizagem um conceito não pode simplesmente 
ser reduzido a sua definição, e é através da contextualização, por meio de 
diferentes atividades e situações-problema que ele adquire um significado 
para o aprendiz (FAINGUELERNT, 1999, p. 75), 

 
Assim, a interação entre as áreas do conhecimento vai sendo construída, 

mediada pelos diversos gêneros utilizados nesse processo. Desse modo, a 

Matemática vai em busca da voz da História para enriquecer o diálogo, contribuindo 

para o aluno/leitor ler os céus. Sendo assim, a professora propôs que os alunos 

conhecessem a história da Geometria que, conforme ela diz, é, também, a história 

dos povos antigos. Esse é um fato mencionado pela professora na justificativa do 

projeto: 

Os povos antigos dedicaram-se, dessa forma, à Astronomia. E o que era a 
Astronomia dos caldeus, dos egípcios, dos gregos, senão a Geometria? Os 
navegadores também. A navegação envolve Astronomia e a Astronomia 
envolve Geometria. Foi assim que os antigos povos navegadores tornaram- 
se consideráveis geômetros (PROFESSORA/AUTORA). 

 
 

A disciplina de Artes, também, encontra espaço nesse diálogo para fazer 

ecoar a sua voz, através de produções artísticas. Assim, segundo o relatório, 

 
cada grupo confeccionou uma pintura em papel cartão, cujo desenho está 
relacionado com o nome da equipe e com os conteúdos estudados. (...) 
Para facilitar a produção artística dos grupos, foram realizadas duas oficinas 
de pintura com a artista plástica e arte educadora do Projeto Arte escola. 
Foi realizada também uma oficina de tangran (PROFESSORA/AUTORA). 

 
 

A disciplina de Língua Portuguesa entra no diálogo, fazendo ouvir a sua voz, 

indiretamente, permeando toda a proposta e, diretamente, em algumas atividades 

realizadas, em que a linguagem, tanto escrita quanto oral, é enfatizada. Desse 

modo, a professora/autora, em seu relatório, diz que: 
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Cada grupo realizou entrevista (...). As entrevistas foram gravadas pelos 
alunos e transformadas em documentários.As equipes realizaram leitura e 
interpretação de textos relacionados com a temática escolhida pelo grupo, 
bem como a escrita das matérias, utilizando diversas fontes (livro, jornal, 
site e outras)(PROFESSORA/AUTORA). 

 
 

Assim, através do projeto A leitura dos céus, evidencia-se que a linguagem 

determina o ser/estar/fazer do homem no mundo e que toda e qualquer atividade 

pedagógica prescinde do linguístico e tem que se coadunar ao que prescreve a 

norma culta. 

No projeto Nossa literatura, nossa cultura, o professor/autor e os 

alunos/leitores começaram a interação com a leitura do romance Memórias Sofridas 

de Joilson Maia. Em seguida, elaboraram uma entrevista e a realizaram no evento 

“Café com Literatura”. Com a entrevista, reescreveram a biografia do escritor em 

forma de poema. Percebendo, através da leitura do romance e da entrevista, que a 

obra alude à história do município de Una, à memória e à cultura do povo unense, 

elaboraram outras entrevistas e buscaram outras vozes presentes nessa história, 

como catadores de lixo, ex-proprietário de serraria, líder do grupo de Terno de reis, 

secretária de turismo e meio ambiente. Também, assistiram ao documentário Ilha 

das Flores e discutiram sobre meio ambiente e suas implicações. Criaram slogan e 

logotipo para o projeto. No espaço virtual, através do Orkut, tiveram acesso aos 

gêneros virtuais que são mediados por ferramenta tecnológica. Trabalharam com 

músicas e danças folclóricas com os grupos de Terno de reis e de capoeira. 

Baseados em Memórias sofridas, produziram uma peça teatral escrita e a 

dramatizaram. 

Em A leitura dos céus, a professora/autora e os alunos/leitores começaram 

com um pensamento de um autor desconhecido. Discutiram sobre a Geometria, 

relacionando-a com a vida. Após, estudaram sobre as características de uma boa 

entrevista e, a partir daí, a elaboraram e saíram a campo a fim de entrevistarem 

pessoas que utilizam a geometria em sua profissão. Durante as entrevistas, ouviram 

relatos sobre a vida pessoal dos entrevistados. Trabalharam com a linguagem 

imagética por meio de fotografias quando fotografaram objetos e locais onde 

perceberam a presença de figuras geométricas. Responderam a questões da Prova 

Brasil, assistiram a vídeos (Donald no país da matemática), escreveram e 
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dramatizaram peça teatral sobre a origem dos números, leram lendas do Tangran e 

reportagens em revistas e jornais, pesquisaram em sites. Trabalharam, ainda, com a 

linguagem das artes plásticas através dos trabalhos produzidos nas oficinas. Ainda 

escreveram documentário e produziram jornal. 

Portanto, diante de todas as estratégias de leitura desenvolvidas nesses 

projetos, percebemos que esse gênero tanto se torna uma heteroleitura quanto 

promove a heterogeneridade. Por isso, consegue dinamizar o trabalho com a leitura, 

fazendo com que os alunos/leitores a percebam como algo presente na vida, 

essencial para o seu desenvolvimento tanto acadêmico quanto humano. 

 

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
 

Não há palavra que seja a primeira ou a ultima e não há limites para o 
contexto dialógico (ele se estira para um passado ilimitado e para um futuro 
ilimitado). Mesmo os sentidos passados, isto é, aqueles que nasceram no 
diálogo dos séculos passados, não podem nunca ser estabilizados 
(finalizados, encerrados de uma vez por todas) – eles sempre se 
modificarão (serão renovados) no desenrolar subsequente e futuro do 
diálogo (BAKHTIN). 

 
A epígrafe que abre este capítulo justifica o porquê de optarmos por este 

título: “Algumas considerações” e não por aquele costumeiro: “Considerações finais”. 

Desse modo, o que apresentamos aqui são algumas reflexões que foram sendo 

amadurecidas durante a nossa investigação em diálogo com Bakhtin e com as 

diversas outras vozes que ecoam neste texto. 

Bakhtin viveu e desenvolveu sua obra numa época em que a visão cartesiana 

do mundo, ainda, era dominante. Numa época em que a discussão a respeito da 

inter e da transdisciplinaridade, ainda, não era considerada importante nos meios 

acadêmicos. Todavia, o excedente de visão do filósofo russo fez com que ele 

pudesse enxergar, naquele tempo, a importância da construção do conhecimento 

numa perspectiva inter e transdisciplinar. Esse seu excedente de visão foi algo 

fundamental para que ele enxergasse além da sua época. Pode-se, até, 

expressando-se conotativamente, identificá-lo pela metáfora “olhar de águia”. Tudo 

isso contribuiu para Bakhtin ser reconhecido como um dos maiores pensadores do 
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século XX. Ele próprio, segundo Ponzio6, já vislumbrava esse momento áureo do 

seu pensamento, devido ao fato de viver num tempo grande que extrapolou o 

cronos, tornando-se atemporal. 

Um aspecto relevante a se considerar em Bakhtin é a sua posição exotópica 

em relação aos sujeitos e aos objetos com os quais convivia. Essa exotopia o 

conduziu à extralocalidade, ou seja, estava em vários lugares e, ao mesmo tempo, 

em lugar nenhum fixo e fechado. 

Hoje, quando o filósofo russo alcança fama e seu pensamento perpassa 

várias áreas do conhecimento, pergunta-se: por onde anda Mikhail Bakhtin? O 

Grupo de Estudos dos Gêneros do Discurso (GEGE) responde: 

 
Muita gente hoje no Brasil lê obras de Bakhtin, por razões as mais variadas 
possíveis, até porque está na moda ler Bakhtin. Quando se pergunta ao 
Google por onde anda Bakhtin, encontra-se referências dele em 
praticamente todas as áreas do conhecimento humano, mais 
especificamente nas áreas das ciências humanas. As ideias fundamentadas 
desse pensador são instigantes, e iluminam com extrema claridade modos 
de encarar a vida, pontos de vista, categorias de análise, epistemologias 
novas. Por onde Bakhtin andou, ele semeou novidades no jeito de pensar, 
no modo de olhar o mundo, nas relações entre as pessoas, na forma de 
analisar arte e estética, vida e ética (GEGE, 2010, p. 8). 

 
 

Assim, parece até uma hipérbole, como faz o GEGE, dizer que é possível 

encontrar referências de Bakhtin em praticamente todas as áreas do conhecimento. 

No entanto, para quem conhece o filósofo russo, sabe que não há exagero nenhum 

nessa afirmação. 

Sendo assim, estudar a linguagem numa perspectiva bakhtiniana implica em 

dialogar com os sujeitos, seu dizer, seu construir, seu fazer em constante processo 

de interação. Ou seja, é dialogar com a própria vida, pois, em sua concepção, não é 

possível criar uma dicotomia entre linguagem e vida, separando-as em espaços e 

tempos diferentes. O estudo da linguagem, em Bakhtin, considera a imbricação  

entre elas. 

Para estudar a linguagem nessa concepção, é preciso aguçar o excedente de 

visão para caminhar e ir além, situando-se na extralocalidade de sujeitos, objetos, 

tempos, culturas e espaços. Todavia, esse além que se projeta para o futuro 

constrói, também, um diálogo com o passado que vai se renovando através da 
 

6 Conferência apresentada no Círculo – Rodas de Conversa Bakhtiniana, na Universidade Federal de 
São Carlos, São Carlos (SP), 2010. 
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interdiscursividade. É necessário caminhar, ainda, para enxergar além daquilo que 

está mais próximo, mais aparente, na superfície. O colocar-se numa posição 

exotópica torna-se fundamental nessa caminhada, para, a partir dessa exotopia, ir 

ao encontro do outro, da palavra do outro tão essencial para a nossa constituição. 

Essa essencialidade se deve ao fato de que nos tornamos sujeitos somente na 

interação com o outro que nos atravessa e nos constitui através da interação 

linguístico-discursiva. 

A linguagem está presente em tudo e em todos, pois todos os diversos 

campos da atividade humana estão ligados ao se uso, conforme preconiza Bakhtin. 

Assim, ela está em cada palavra, em cada movimento. A linguagem movimenta a 

interação entre os sujeitos que constituem um ao outro através de todo esse 

processo. 

Refletir a leitura com base nos postulados bakhtinianos significa enxergá-la 

como processo amplo que se desenvolve na interação dos sujeitos com a linguagem 

e a vida. Quando lemos um texto, dialogamos com ele, com diversas vozes que ali 

estão explícitas e com outras que por ali passaram, deixando suas marcas 

percebidas implicitamente. Vozes que são ouvidas mesmo num tom bem baixinho 

quando precisamos encostar os nossos ouvidos ao texto, dentro de um contexto, 

para escutá-las e com elas dialogarmos. 

Quando consideramos a leitura na interação com a vida é porque ler significa 

interagir com a linguagem que, por sua vez, não se separa da vida. É uma prática 

social que remete a outros textos e outras leituras, pois, ao lermos um texto 

colocamos em ação todo o nosso sistema de valores, crenças e atitudes (KLEIMAN, 

1996, p. 10). 

É, principalmente, pelo viés da língua enquanto processo vivo e dinâmico que 

Bakhtin situa os gêneros discursivos. Ele estabelece uma relação fundamental entre 

linguagem e fazer humano. É nesse fazer humano que se concretiza o processo de 

enunciação e reenunciação em que construímos os gêneros, enunciados concretos, 

orais e escritos, multifacetados que, vinculados às ações dos sujeitos, trazem 

conteúdo temático, finalidade, composicionalidade e estilo próprio. A sua construção 

e utilização não acontecem de maneira aleatória, por conta do acaso. Mas, em 

consonância com uma finalidade e são situados em um contexto socio-histórico. 
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No entanto, quando olhamos para o espaço escolar e nos deparamos com 

alunos que não gostam das aulas de linguagem, que já internalizaram aquele 

discurso de que não sabem a sua língua materna. E professores que, através da sua 

postura pedagógica, corroboram com essa realidade, percebemos que a linguagem 

tal qual preconiza Bakhtin precisa chegar à escola. 

No decorrer da história da humanidade, construímos uma visão de língua 

como produto pronto, acabado, trancado em algum lugar, à qual pouquíssimos têm 

acesso. Nessa visão, considera-se a língua como conjunto de regras prontas para 

serem memorizadas e colocadas em prática sempre que o sujeito necessite falar ou 

escrever “corretamente”. Um sistema abstrato e homogêneo de signos a que todo 

aquele que quiser se tornar um bom usuário da língua deve se adequar. 

Foi por esse viés estático da língua que o estudo dos gêneros discursivos 

chegou à escola. No entanto, alguns professores, mesmo alguns poucos, já 

começaram a entender que essa situação não pode continuar. Assim, os projetos 

linguístico-discursivo pedagógicos de leitura se tornam uma alternativa eficiente para 

mudar essa situação. 

Outro aspecto interessante a se observar é que a linguagem oral, a qual, 

dificilmente, é contemplada nas aulas de Língua Portuguesa, nesses projetos, é bem 

trabalhada através de debate, entrevista, conversa informal, peça teatral etc. É uma 

prática pedagógica que pode ser fundamentada na teoria bakhtiniana da linguagem, 

quando o estudioso russo faz referência aos gêneros discursivos orais, e, ratificada 

pelos PCN. 

Dessa forma, analisando os projetos que compõem o corpus deste trabalho, 

percebe-se que a interação acontece de modo bem dinâmico. Através das trocas, 

das experiências partilhadas, cada sujeito tem a oportunidade de ouvir o outro, de se 

dizer, dizer ao outro o que pensa, o que sente diante dos conhecimentos 

construídos, da vida de modo geral. Na relação aluno/professor, aluno/aluno, na 

interação linguístico-discursiva que vai sendo construída, os enunciados são 

produzidos e expressados em cada ação desses sujeitos que modelam o seu dizer 

aos mais diferentes gêneros. 
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I CARTA TRANSDISCIPLINAR 

 
 
Artigo 1: Qualquer tentativa de reduzir o ser humano a uma mera definição e de 

dissolvê-lo nas estruturas formais, sejam elas quais forem, é incompatível com a 

visão transdisciplinar. 

Artigo 2: O reconhecimento da existência de diferentes níveis de realidade, regidos 

por lógicas diferentes, é inerente à atitude transdisciplinar. Qualquer tentativa de 

reduzir a realidade a um único nível regido por uma única lógica não se situa no 

campo da transdisciplinaridade. 

Artigo 3: A transdisciplinaridade é complementar à aproximação disciplinar: faz 

emergir da confrontação das disciplinas dados novos que as articulam entre si, 

oferece-nos uma nova visão de natureza e de realidade. A transdisciplinaridade não 

procura o domínio sobre as várias outras disciplinas, mas a abertura de todas elas 

àquilo que as atravessa e as ultrapassa. 

Artigo 4: O ponto de sustentação da transdisciplinaridade reside na unificação 

semântica e operativa das acepções através e além das disciplinas. Ela pressupõe 

uma racionalidade aberta, mediante um novo olhar sobre a relatividade das noções 

de ‘definição e de ‘objetividade’. O formalismo excessivo, a rigidez das definições e o 

absolutismo da objetividade, comportando a exclusão do sujeito, levam ao 

empobrecimento. 

Artigo 5: A visão transdisciplinar é resolutamente aberta, na medida em que ela 

ultrapassa o campo das ciências exatas devido ao seu diálogo a sua reconciliação, 

não somente com as ciências humanas, mas também com a arte, a literatura, a 

poesia e a experiência espiritual. 

Artigo 6: Com relação à interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade, a 

transdisciplinaridade é multirreferencial e multidirecional. Embora levando em conta 

os conceitos de tempo e de história, a transdisciplinaridade não exclui a existência 

de um horizonte transhistórico. 

Artigo 7: A transdisciplinaridade não constitui nem uma nova religião, nem uma nova 

filosofia, nem uma nova metafísica, nem uma ciência das ciências. 

Artigo 8: A dignidade do ser humano é também de ordem cósmica e planetária. O 

surgimento do ser humano sobre a Terra é uma das etapas da história do Universo. 

O reconhecimento da Terra como pátria é um dos imperativos da 
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transdisciplinaridade. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade, mas, a 

título de habitante da Terra, ele é ao mesmo tempo transnacional. O reconhecimento 

pelo direito internacional de uma dupla cidadania – referente a uma nação e à Terra 

– constitui um dos objetivos da pesquisa transdisciplinar. 

Artigo 9: A transdisciplinaridade conduz a uma atitude aberta em relação aos mitos, 

às religiões e àqueles que os respeitam num espírito transdisciplinar. 

Artigo 10: Não existe um lugar cultural privilegiado de onde se possa julgar as outras 

culturas. A abordagem transdisciplinar é ela própria transcultural. 

Artigo 11: Uma educação autêntica não pode privilegiar a abstração no 

conhecimento. Deve ensinar a contextualizar, concretizar e globalizar. A educação 

transdisciplinar reavalia o papel da intuição, da imaginação, da sensibilidade e do 

corpo na transmissão dos conhecimentos. 

Artigo 12: A elaboração de uma economia transdisciplinar está baseada no 

postulado de que a economia deve estar a serviço do ser humano e não o universo. 

Artigo 13: A ética transdisciplinar recusa toda atitude que se negue ao diálogo e à 

discussão, seja qual for sua origem – de ordem ideológica, científica, religiosa, 

econômica, política ou filosófica. O saber compartilhado deveria conduzir a uma 

compreensão compartilhada, baseada no respeito absoluto das diferenças entre os 

seres, unidos pela vida comum sobre uma única e mesma Terra. 

Artigo 14: Rigor, abertura e tolerância são características fundamentais da atitude e 

da visão transdisciplinar. O rigor na argumentação, que leva em conta todos os 

dados, é a melhor barreira contra os possíveis desvios. A abertura comporta a 

aceitação do desconhecido, do inesperado e do imprevisível. A tolerância é o 

reconhecimento do direito às ideias e verdades contrárias às nossas. 


