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Ao refletirmos sobre a escrita docente, muitas vezes somos levados a pensar em 

uma escrita estritamente profissional. O problema não está no fato do professor 

restringir-se a uma escrita que expresse função comunicativa somente na rotina 

cotidiana em sala de aula, pois essa escrita também está carregada de significados e 

vozes que apóiam o seu dizer. O que me proponho a trazer para discussão não é 

somente pôr o professor em contato com situações que possibilitem a ele escrever de 

forma reflexiva, mas o fato de se perceber a escrita do professor como um momento em 

que ele pode dizer não somente sobre seu cotidiano em sala de aula, mas também sobre 

o que pensa a respeito de outros temas e como os problematiza. Outras vozes devem se 

articular à voz escolar, para que o professor, percebendo-se inserido em um sistema do 

qual realmente faz parte, possa completar-se, ou movimentar-se em busca de um 

acabamento.  

Prado (2008. p. 1) pontua que “é preciso que haja uma intencionalidade explícita 

provocada também por algum elemento externo ao contexto das ações repetitivas do dia 

a dia da vida escolar para colocar em marcha esse processo”. Pensando a linguagem 

como um instrumento de interação entre as pessoas e que os interlocutores se 

constituem como sujeitos de um processo, em que as pessoas que dele participam estão 

realizando trocas verbais e construindo sentidos, posso também afirmar que esta é 

marcada pelo contexto sócio-histórico. O resultado dessas interações, sejam textos orais 

ou escritos, cumprem então uma função social e se organizam conforme as exigências 

que são próprias do contexto em que o sujeito está inserido. 

A linguagem, segundo Bakhtin (2009, p.88) é multiforme e está em vários 

domínios, tanto do individual quanto do social. Ela não está presa somente a uma 

convenção de regras gramaticais, mas estas precisam estar em disposição de uso para as 

atividades sociais. Sendo assim, a escrita exigirá sempre de seu autor uma organização 

do texto de forma coerente e coesa. Geraldi (2008, p. 21) coloca que “elege-se, portanto, 

o fluxo do movimento como território. Lugar de passagem e na passagem, a interação 
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do homem com os outros homens no desafio de construir compreensões do mundo 

vivido.” Entendendo o processo de escrita como um momento significativo de 

interlocução entre usuários da língua materna, deve-se levar em conta os vários tipos de 

escrita possíveis, com suas formas específicas de organização e a funcionalidade das 

mesmas, para a realização dessa comunicação de acordo com a necessidade do meio do 

qual se fala para o qual se fala. 

Para o sujeito que é posto diante de situações de escrita, é através dessa reflexão, 

na situação de produção textual, que o domínio da língua vai sendo ampliado, 

juntamente com a consciência sobre a utilização dos recursos da língua. Essa 

consciência já faz parte dele em seu dia a dia como usuário, mesmo que não pare para 

pensar como está sendo desenvolvida essa prática. Bakhtin (2009, p. 94) afirma que 

“Todo sistema de normas sociais encontra-se numa posição análoga; somente existe 

relacionado à consciência subjetiva dos indivíduos que participam da coletividade 

regida por essas normas.” Concordo com Prado citado anteriormente, quando este 

aponta que é preciso que haja um espaço externo ao contexto escolar, para o avanço da 

escrita do professor em vários gêneros e em vários meios, entendendo suas utilidades e 

aplicações.  

Ao pensar o professor como produtor de reflexões, enunciados e autor de suas 

palavras, a meu ver, uma grande contribuição para o campo dessa discussão está 

centrada no que Bakhtin nos propõe em relação à constituição do gênero discursivo. 

Segundo o filósofo da linguagem, utilizamo-nos de enunciados tanto escritos quanto 

orais, para comunicar finalidades específicas de determinados campos das relações 

humanas. Para ele, o gênero discursivo é a elaboração de tipos relativamente estáveis de 

enunciados (2003, p.262) que são produzidos de acordo com cada campo de utilização 

salvando-se as particularidades individuais de quem produz os mesmos. Pensar a partir 

da contribuição de Bakhtin, relacionada à constituição do gênero discursivo como 

enunciados, nos possibilita entrar em contato com as inúmeras possibilidades de criação 

do ser humano. 

 Penso a concepção de enunciado como um núcleo problemático de importância 

excepcional (Bakhtin 2003, p.265). Essa concepção está relacionada a uma unidade de 

comunicação contextualizada, não é uma conclusão final, visto que para cada contexto 

pode-se tomar significados diferentes. Seu sentido está posto no acabamento dado por 

parte de quem está recebendo, ouvindo ou lendo o mesmo, assim como quem o produz 

está sendo afetado por outros, aos quais também atribui sentidos e acabamentos.  



O enunciado, nessa perspectiva, pode ser tomado como uma forma de se dizer, a 

partir do momento que é visto não só como o pronunciamento de palavras ou 

expressões, mas também como as vozes de muitos que o constituem. O sentido de uma 

obra está sempre sendo construído a partir de outras concepções também construídas 

anteriormente. A voz de quem o produz está sempre ligada a outras vozes. Segundo 

Bakhtin (2003, p. 274), todo discurso sempre está fundido em forma de enunciado 

pertencente a um determinado sujeito do discurso, e fora dessa forma não pode existir. 

O sujeito se constitui no espaço de interação, seu conhecimento é fundamentado no 

discurso e em seus efeitos de sentidos produzidos. O domínio da linguagem está 

apoiado no uso e não no conhecimento de suas regras, o que nos orienta a pensar que 

para considerar a linguagem é preciso conhecer os falantes e os contextos de fala, isto é, 

os sujeitos ao contarem de si se localizam e posicionam-se historicamente.   

 Outro fator de suma importância para produção de enunciados é o estilo. 

Este caracteriza-se pelo valor subjetivo dado ao objeto do discurso pelo sujeito. Como 

nenhum enunciado é desprovido de intencionalidade, a relação que o sujeito estabelece 

com o seu objeto influenciará diretamente na escolha dos recursos a serem utilizados e 

esses estão diretamente ligados à expressividade do estilo individual do sujeito e do 

próprio enunciado. 

Vale ressaltar que quando se fala de expressividade, não estamos querendo dar margem 

para se relevar todas as possibilidades de um dizer sobre algo desvinculado dos próprios 

recursos da língua. Bakhtin (2003, p. 289) nos adverte que a língua como sistema possui 

um rico arsenal de recursos lingüísticos para exprimir a posição emocionalmente 

valorativa do falante. Todos os recursos da língua são absolutamente neutros, em 

princípio, pois as palavras não são de ninguém. As palavras por si mesmas nada 

valorizam. Elas podem abastecer qualquer falante e os juízos de valor mais diversos 

opostos aos falantes (2003, p. 290). O estilo, portanto, abarca em si o modo de compor e 

dizer, relacionando-se diretamente aos próprios suportes que a língua dá. Uma 

expressão, frase ou oração passa a compor sentido no momento que é colocada em um 

contexto, em que é pronunciada com entoação de expressividade no mesmo, o que lhe 

atribui um sentido concreto, um acabamento. A expressividade está relacionada ao 

sujeito e ao sentido que ele quer atribuir à palavra e não propriamente à palavra. As 

palavras, às quais atribuímos emoções e com que compomos enunciados, em geral são 

pegas emprestadas de outros enunciados que por sua vez também se apossaram de 

outros enunciados.  



 Assim sendo, outra característica também muito importante à compreensão do 

gênero é o tema como elemento constitutivo do enunciado. O conteúdo temático é 

avaliado individualmente e marcado ideologicamente. A relação de valor estabelecida 

entre o autor e suas escolhas dos objetos semânticos dizem dele e de seu contexto, por 

ser o enunciado uma cadeia de comunicação discursiva entre campos variados. Cada 

enunciado é composto pelas vozes de outros campos, de outras realidades que comporão 

o campo onde está situado o falante e seu dizer sobre algo. Cada escolha, por mais 

marcas de emoções próprias e uma forma de dizer característica de determinado campo, 

está sempre ligada a essas vozes de outros falantes. O tema necessariamente não traz em 

si a novidade, o diferencial está na relação estabelecida entre o falante e as articulações 

entre os ecos que o influenciam e sua capacidade de articulá-los de forma a dizer 

deixando suas marcas identitárias, suas linhas de expressão e suas estruturas. 

 

A ESCRITA MONOGRÁFICA COMO A POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO 

DISCURSIVA 

 

 Este texto expressa a fase inicial de meu Projeto de Dissertação, do mestrado 

iniciado em 2012. Está inserido no Projeto de Pesquisa “As (im)possíveis alfabetizações 

de alunos de classe popular pela visão de docentes na escola pública”. Essa pesquisa 

tem como uma de suas propostas “afirmar certos modos de concepção da formação 

docente já testados/experimentados que resultam em mudanças de suas práticas e em 

resultados positivos de aprendizagem de seus alunos” (Andrade 2010, p.12). Um 

dos objetivos da pesquisa, ao qual ancoro meu trabalho, refere-se a: “Exploração do 

paradigma do professor reflexivo que distancia-se de sua própria prática e assume a 

tarefa de sobre ela conscientizar-se de alguns aspectos e como professor pesquisador 

encontrar soluções para os impasses identificados.” (Andrade 2010, p. 8) 

 Impulsionada por este objetivo, estabeleci como objetivos de minha pesquisa: a) 

Analisar as interações estabelecidas no processo de Formação, percebendo como os 

sujeitos – alunas professoras e formadoras - se inscreve nesse tipo de escrita obrigatória, 

como no caso da monografia, enquanto modelo de avaliação; b) Conhecer e analisar as 

representações trazidas pelas professoras sobre as práticas de seus alunos por via de 

suas escritas. c) Analisar como os saberes docentes são conduzidos pelos professores 

em sua prática; d) Conhecer as concepções que sustentam as práticas docentes. 



 Para atingir os objetivos pretendidos em minha pesquisa de mestrado, acessei as 

monografias produzidas pelas duas turmas do CESPEB - Curso de Especialização 

Saberes e Práticas da Educação Básica da UFRJ. Ao todo são 39 monografias juntando 

as duas turmas, uma iniciada em 2009 e outra em 2011.  Nesse momento inicial da 

pesquisa foram lidos os resumos das duas turmas para me situar em relação aos temas 

abordados e para começar a delinear a metodologia de trabalho. A partir dessa primeira 

leitura, pude levantar algumas questões para nortear minha pesquisa: 1) A escrita 

monográfica evidencia a tentativa de formar um professor pesquisador abrindo a 

possibilidade do professor falar sobre sua prática? 2) Como são percebidas pelas alunas 

professoras do CESPEB em suas práticas cotidianas na escola, as contribuições das 

vozes das formadoras e o discurso acadêmico? 3) Como o aluno aparece representado 

na prática do professor por via do discurso. 

 Baseada no apontamento de Bakhtin (2003,p. 293)  de que “O gênero 

corresponde a situações típicas da comunicação discursiva, a temas típicos, por 

conseguinte, a alguns contatos típicos dos significados das palavras com a realidade 

concreta em circunstâncias típicas. (Bakhtin, 2003, p. 293)” tomo a análise do discurso 

como metodologia para essa pesquisa. Tal escolha reflete o interesse em compreender 

como as enunciações presentes na escrita das alunas professoras trazem as marcas de 

suas formações, memórias e práticas em sala de aula assim como a reverberação das 

vozes das formadoras. Também abarca um olhar dialógico que nos permite confrontar a 

relação do Eu e o Outro em um campo organizado socialmente. Para Bakhtin, “o Outro 

é imprescindível para sua constituição” (Gege 2009, p. 29), o diálogo é tido como 

essencial para a atividade da linguagem assim como a alteridade caracteriza o sujeito. A 

dialogia está, portanto, no embate das entoações, nas mais variadas formas de visão do 

mundo, no interrogar, responder, questionar; nos atos de fala ou escrita, na apropriação 

da palavra como corpo social de um singular coletivo. 

 Partindo dessa perspectiva tomo como necessária a discussão de alguns aspectos 

que envolvem a avaliação da aprendizagem que perpassa a formação continuada, visto 

que há a concepção no senso comum que a avaliação se dá somente no momento de 

uma prova ou entrega de um trabalho de conclusão de curso. Segundo Corrêa (2006, p. 

8.) ”Durante muito tempo (...) o professor empenhou-se muito mais em buscar vestígios 

de erros, no sentido normativo, do que em reconhecer algum significado para as 

supostas inconsciências de seu aluno.” Luckesi (2010, p.120) aponta-nos para uma 

prática docente que seja, ao mesmo tempo, crítica e construtiva “na medida que 



compreenda, proponha e desenvolva a prática docente no contexto de suas 

determinações sociais” 

 A partir desse ponto de vista, me proponho a pensar a avaliação na Formação 

Continuada a partir de uma perspectiva discursiva. Isso significa compreender a 

Formação Continuada não como uma ação compensatória que preenche as lacunas da 

Formação Inicial e a avaliação não só como um momento de qualificação, 

quantificação, mas sim, em ambas, como um processo em que estão envolvidos sujeitos 

- no caso em questão as alunas professoras e as formadoras do curso de especialização - 

constituídos por várias vozes sociais que reverberam no processo de formação. Retomo 

aqui o conceito de reverberação trabalhado em minha monografia de graduação (Cruz, 

2011), na qual faço uma analogia com esse conceito acústico, pensando as vozes das 

professoras formadoras como as ondas sonoras propagadas, as alunas professoras como 

as superfícies refletoras e suas escritas como as reverberações (retorno dessas ondas 

sonoras). Essas ainda dentro dessa perspectiva, comparadas às demais ondas sonoras 

que circulam pelo ambiente e retornam às professoras formadoras, são constituídas por 

suas memórias, as vozes do ambiente de trabalho, a convivência em família, o dia a dia 

nas ruas de seus bairros, enfim, do cotidiano, do que as constituem como pessoas, 

profissionais, estudantes, mães, mulheres e tantas outras identidades que assumem. 

 A partir do conceito de reverberação, em que a escrita das alunas professoras é a 

devolução das vozes das formadoras, tomo os resumos - enquanto gênero embrionário 

que “acontecem porque são parte natural do processo de aquisição/constituição da 

escrita e dos gêneros do discurso” (Fiad, at alii 2008, P.183) – como evidências do que 

as alunas professoras falam, como se colocam e como pretendem falar de suas práticas.   

Foi neles que, nessa fase inicial, encontrei suporte para trazer a voz docente como um 

aspecto que perpassa a avaliação da aprendizagem na Formação Continuada, visto que a 

“relação ensino/aprendizagem é fundamentalmente dialógica” (Esteban 2006, p. 45). 

Tomo aqui o dialogismo como a “costura“ que irá produzir novas dialéticas. Pensando a 

dialética a partir de Bakhtin, o Eu necessita estética e eticamente do Outro, sendo que a 

interação é variável de acordo com a situação (GEGe 2009, p.28). Pensando a dialogia 

de forma vivencial através da autoconsciência e sua relação com as várias consciências 

que a formam, pode-se entender a escrita do professor de forma dialógica em que ele é 

posto como professor/personagem e autor de um gênero em que fala de si. 

 Uma avaliação que se propõe discursiva leva em consideração que “é na relação 

com a alteridade que os indivíduos se constituem” (GEGe 2009, 13). Tomar o gênero 



monografia como modelo de avaliação e fazer parte desse processo de escrita exige um 

compromisso com o outro, o Outro que está imantado no formador assim como nas 

alunas professoras. É pensar também para além das relações de alteridade, de forma que 

essas relações se estendam às políticas públicas dos Programas de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras, no intuito de promover mais do que 

mudanças técnicas e estruturais das organizações e sim, uma valorização do fazer 

docente. 
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