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O grupo de pesquisa GEDIFG – GRUPO DE ESTUDOS DISCURSIVOS DO IFG foi criado no 

ano de dois mil e dezessete como um projeto de ensino vinculado ao Curso de Licenciatura em 

Letras: Língua Portuguesa do Instituto Federal de Goiás. Atualmente, o grupo é constituído por 

três professoras do Curso de Letras e quinze alunos da graduação, entre eles orientandos de 

trabalhos de conclusão de curso e de projetos de iniciação científica, além de alunos que fazem 

parte de programas de iniciação à docência. O objetivo do grupo é contribuir para a formação de 

professores-pesquisadores de língua portuguesa enquanto língua materna e segunda língua. O 

grupo realiza atividades de ensino (leituras teóricas, debates em plataforma virtual, encontros 

presenciais e orientações individuais), pesquisa (projetos de iniciação científica e produção de 

trabalhos para publicação) e extensão (ações em escolas na região metropolitana de Goiânia, 

participação em eventos e organização de palestras e mesas nomeadas como “GEDIFG 

convida”). Dessa forma, o funcionamento do GEDIFG participa da constituição de professores 

de língua portuguesa que se posicionam e compreendem a sala de aula e as práticas de ensino a 

partir de um olhar discursivo. Nossos estudos e pesquisas são embasados pelas teorias de 

Análise do Discurso, sejam as de linha francesa, dialógica, crítica ou foucaultiana. Embora a 

maioria dos trabalhos desenvolvidos tenha por objeto o ensino de língua portuguesa, outros 

objetos também são analisados por integrantes do grupo. Algumas de nossas produções enfocam 

o ensino da escrita e as condições de produção de alunos-autores. Neste Colóquio, além das 

apresentações em painéis, apresentamos uma problematização sobre o ensino da escrita em 

língua portuguesa para estrangeiros (ARAÚJO), a apropriação dos temas transversais na/pela 

escola (MOTA; SOUZA), a prática da alteridade no ensino da literatura indígena (VILHENA), 

a emergência de discursos sobre a sexualidade em romances brasileiros (GOMES) e as práticas 

interacionais no aplicativo whatsapp (LOPES). Essas produções exemplificam como a 

participação em um grupo de estudos e pesquisa, no ambiente acadêmico, possibilita que os 

discentes se apropriem da teoria e a relacionem com as práticas cotidianas, construindo assim a 

identidade de um professor que é pesquisador. 

 

Palavras-chave: Discurso; Sujeito; Ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:alitaparaguassu@gmail.com


  

 
São Carlos, Setembro de 2018 

 

 

A AUTORIA NA ESCOLA: CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO DISCURSO PARA A 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 

Alita Carvalho Miranda PARAGUASSÚ (IFG) 

alitaparaguassu@gmail.com 

 

 

Esse estudo é fruto das experiências vivenciadas enquanto professora de língua portuguesa nos 

níveis de ensino fundamental e médio e atualmente, no ensino de nível superior, com as 

disciplinas de Estágio, Análise do Discurso e Histórias da leitura e da escrita. As discussões 

sobre as mudanças das práticas de leitura e escrita e a utilização de novos instrumentos de 

registro, criados pelo acelerado desenvolvimento tecnológico de nossos dias, nos levam a pensar 

sobre o papel da escola na formação dos sujeitos contemporâneos e de que modo esse papel é 

exercido. Especificamente, nas aulas de língua portuguesa, que, em muitos espaços e contextos, 

ainda se restringe à repetição das normas gramaticais, ao pretexto do texto como lugar de 

identificação das regras sistêmicas de nossa língua (ANTUNES, 2003) e à estabilização não 

relativa dos gêneros discursivos (GERALDI, 2010), como ensinar e o que ensinar à nova 

geração? As três disciplinas citadas acima foram construídas sob a fundamentação da Análise 

do Discurso de origem francesa, considerando ainda os diálogos possíveis com as obras de 

Bakhtin e Foucault. Debatemos e refletimos com os alunos da graduação em Letras sobre as 

práticas vigentes em sala de aula e os modelos de atividades sugeridos por livros didáticos, 

dentre outros suportes. A partir do olhar discursivo, compreendemos que o ensino da língua 

portuguesa deve priorizar as práticas de leitura e escrita, possibilitando ao aluno a construção de 

sua autoria. A leitura e a escrita possuem suas histórias e se efetivam em determinadas 

condições (ORLANDI, 2012). Assim como o espaço em que se realizam, a época histórica e a 

conjuntura que a envolve, o tempo destinado às atividades, o cotidiano familiar, as dificuldades 

ou facilidades subjetivas, o professor também é uma condição de produção da leitura e da 

escrita de seus alunos. Para ser autor, ou seja, para apropriar-se da linguagem de modo coerente, 

estilístico e autônomo (GERALDI, 2010), faz-se necessário que ao aluno sejam oferecidas as 

devidas condições. Assim como afirmamos que para formar leitores é preciso que o professor 

seja leitor, para formar autores o professor de língua portuguesa deve assumir sua autoria. Nos 

cursos de licenciatura, por exemplo, embora o volume de leituras e de trabalhos acadêmicos seja 

considerável, há que se questionar o incentivo à autoria com estilo próprio. No ambiente 

escolar, geralmente à escrita limitamos o papel de registro daquilo que se sabe e ao professor a 

restrita função de avaliador ou legitimador.  
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Este estudo discute como as práticas discursivas ocorrem no ambiente de interação verbal do 

whatsapp e propõe, a partir da noção de linguagem como “atividade entre sujeitos” (Bakhtin, 

1997), analisar os efeitos de sentidos constituídos na relação entre sujeitos e a linguagem 

multimodal (emojis). Para tal discussão, retomamos as concepções de “Linguagem”, “Interação 

verbal” e “Dialogia” segundo Bakhtin (1997), bem como a noção de “Discurso” segundo 

Orlandi (2001, 2003), Brandão (1994), dentre outros. Deste modo, a palavra se transforma em 

luta de vozes, visto que,“[...]  é  pelas  atividades  de  linguagem  que  o  homem  se  constitui  

sujeito, e  é  por intermédio delas é que tem condições de refletir sobre si mesmo.”  

(BRANDÃO, 1995,  p. 24), daí que, os recursos semióticos “emojis” utilizados pelos 

interlocutores em uma interação verbal de  whatsapp, não são apenas usados para “representar” 

o signo  linguístico, mas sim, para “significar” o discurso e  o sujeito enunciador. Desta forma, a 

coleta de dados é realizada por meio de recortes de interações verbais (turnos de falas) de alguns 

grupos de whatsapp, na tentativa de discutir e analisar como os sentidos dos emojis vão se 

constituindo nas práticas discursivas e, como o “Sujeito” nessa perspectiva, se constitui na sua 

relação com os outros por meio dessa dialogia (Bakhtin 1997). Os grupos são compostos por 

integrantes de variadas idades e diferentes meios (familiar, social), visando uma análise da fala 

integrada ao seu falante. Assim, essa pesquisa é de natureza qualitativa à medida que procura 

entender o seu objeto de estudo – as composições multimodais instrucionais e os discursos 

construídos– dentro de seu contexto específico (GODOY, 1995). Espera-se, assim, compreender 

os efeitos de sentido construídos nestas práticas discursivas de interação verbal, principalmente 

por meio da linguagem multimodal, e demonstrar, nesse processo de mobilização de sentido, o 

quanto a relação destes discursos traduzem os embates constantes ocorridos no meio social e 

contribui para uma correlação estreita entre enunciado e situação concreta da enunciação.  
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A produção textual é um dos elementos centrais para a aula de português, tal atividade exige 

além do próprio ato de escrever, o planejamento e a reescrita (ANTUNES, 2003). Esses 

elementos suscitam dúvidas sobre como o estrangeiro relaciona-se com o idioma que não é sua 

língua materna, no ato da escrita. Além disso, as produções textuais não ocorrem aleatórias, elas 

estão associadas ao fenômeno de interação. Como entendemos, toda atividade verbal ocorre a 

partir de um fenômeno social (BAKHTIN, 1981), ou seja, toda produção textual é guiada por 

um fator anterior a ela. Através desta pesquisa, pretendemos observar como se dá a 

aprendizagem de português como segunda língua para alunos advindos de outros países, através 

de programas de intercâmbio em ambiente escolar. Tendo em vista a apropriação do idioma 

pelo indivíduo, este passa a ser sujeito-autor quando usa a língua escrita de forma autônoma em 

seu discurso, agregando para si formas de letramentos múltiplos que estão ligadas diretamente 

com estruturas culturais que constituem a sociedade. O foco principal de observação é a maneira 

como se desenvolve a aquisição da língua pelo aluno e como este aplica os conhecimentos 

adquiridos, utilizando tais práticas no desenvolvimento de textos escritos que, por conseguinte, 

implicam no conhecimento e entendimento da língua portuguesa. A pesquisa se desenvolve por 

meio de observação no ambiente escolar e entrevistas direcionadas com intercambistas, o que 

possibilita o levantamento das dificuldades no uso da língua para expressar e organizar de modo 

coerente suas ideias, na utilização de uma linguagem adequada aos textos escolares e outras 

dificuldades percebidas durante o processo, desta maneira, permitindo ao aluno estrangeiro ser 

parte ativa no seu processo de aprendizagem. Temos também o intuito de observar qual a 

percepção estes sujeitos têm da língua portuguesa, sendo esta uma escolha como segunda 

língua. Esta interação visa permitir ao aluno atuar de forma ativa na construção de seu próprio 

conhecimento, sendo a aula um acontecimento que permeia a interação entre ambas as partes: 

aluno e professor, bem como a interação entre a língua materna do aluno e a língua estrangeira 

do país visitado (GERALDI, 2010). O uso da língua (falada ou escrita) é essencial no processo 

de interação, sendo importante não somente o resultado deste uso, mas sim o processo de 

formação dos discursos que são frutos de uma produção social (ORLANDI, 1988) e constituem 

os próprios sujeitos. 
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Nossa investigação, mediante pesquisa de campo em escola pública de Goiânia-GO, tem por 

objetivo refletir nas propostas de ensino de leitura e escrita literárias, na tentativa de verificar se 

há um ensino alternativo e inclusivo na escola parceira, tal como Daniel Munduruku propõe 

com sua literatura indígena. A dúvida é se as escolas públicas de fato praticam a Lei nº 11.645, 

de março de 2008, na modificação do Art. 26-A da Lei 9.394 de dezembro de 1996. Esta norma 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, incluindo no currículo oficial de ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, para respeitar e 

valorizar a diversidade cultural do Brasil. Nossa hipótese é de que as aulas de Língua 

Portuguesa tenderiam à fixação da literatura reproduzida no seu velho padrão (FREIRE, 1992; 

BOURDIEU, 2010). Ou seja, o discurso cristalizado nas estratégias do ensino de literatura atual 

não refletiria o movimento do sistema mundo, contradizendo a Lei. Geralmente, essa situação 

radica no ensino de compreensão leitora baseado nos clássicos – europeus – muitos deles 

denominados universais, em detrimento de leituras alternativas como indígenas e africanas o 

que, além de repetitivo aos alunos, aliena os seus próprios imaginários. Nessa perspectiva, 

Daniel Munduruku (2016), no seu texto Memórias de Índio: uma quase autobiografia, narra seu 

redor, sua experiência, de forma introspectiva e mnemonicamente, destacando-se como um 

representante da leitura de vida para a literatura de vida. Munduruku (2017) vê a possibilidade 

de alternar as vivências como um escopo para olhar a si mesmo, por conseguinte, apreciar o 

mundo particular, em convivência com os outros mundos. Portanto, observa-se que a literatura 

não é somente leitura de um texto físico ou virtual, mas possibilita a atitude responsiva de 

alteridade em relação ao outro (BAKHTIN, 2010). O trabalho com a literatura indígena no 

ensino fundamental II permitirá aos alunos o conhecimento de culturas diferenciadas, o 

desenvolvimento de sentimentos de tolerância e respeito e também o olhar sobre sua própria 

cultura, seu espaço, sua família, sua escola. Compreendemos que as práticas de leitura e escrita 

constituem os sujeitos, desse modo, as atividades propostas no espaço escolar são de extrema 

importância para a construção de alunos-autores (ANTUNES, 2003; GERALDI, 2010; 

ORLANDI; 2012) e cidadãos que se posicionam em relação ao seu mundo próprio e ao mundo 

do outro. 
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Em nossa pesquisa observamos as possibilidades de acessibilidade dos alunos da rede pública 

de ensino a suportes discursivos que regularmente divulgam informações científicas, artísticas e 

culturais, permitindo o diálogo sobre temas transversais, tais como: jornais renomados, revistas 

de arte e cultura, livros literários e não literários, canais culturais de TV fechada ou aberta, 

blogs, canais no Youtube, entre outras fontes discursivas que contribuem para a formação 

discente. Verificamos também, através de observações e notações de campo nas escolas 

parceiras, como os professores de língua portuguesa, em diferentes regiões de Goiânia, abordam 

os temas transversais sugeridos pelos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) e quais os 

materiais de auxílio pedagógico são utilizados pelos professores na aplicação deste 

conhecimento cultural. Além de contribuir para a formação sócio-cultural do aluno da escola 

pública, nosso projeto objetiva compreender como o embate de valores da sociedade pós-

moderna e a influência externa (redes sociais, mídias televisivas, jogos, aplicativos, jornais e 

revistas, entre outros meios de comunicação) contribuem para a construção de um aluno crítico-

reflexivo. Portanto, nosso enfoque é compreender a constituição do sujeito-aluno da escola 

pública a partir das leituras e escritas a que têm acesso, sejam elas escolares ou não. Desse 

modo, para além de diagnosticar dificuldades de leitura e interpretação, propomos, em parceria 

com os professores regentes, estratégias para a efetivação de práticas de escrita escolares 

direcionadas ao ensino médio, nas quais o aluno possa se posicionar enquanto autor de seus 

textos ao abordar, por exemplo, temas transversais. Nossa análise e reflexão sobre o espaço 

escolar, suas práticas e sujeitos envolvidos é embasada pela Análise de Discurso, perspectiva 

sobre a língua que nos auxilia a compreender os sujeitos na escola e suas produções de 

linguagem como construções históricas, sociais e culturais em constante mudança. 

Compreendemos, a partir do nosso aporte teórico, que um enunciado sempre remete a outro 

(FOUCAULT, 1969), portanto, uma produção textual reorganiza leituras e escritas anteriores 

como resposta a outra produção de linguagem (BAKHTIN, 1981). Além disso, qualquer 

produção de linguagem, seja um texto escrito ou oral, é elaborada de acordo com certas 

condições, tais como: os sujeitos envolvidos; o espaço; a época; os objetivos; o tema; o meio de 

circulação; o conhecimento prévio sobre o tema (PÊCHEUX, 1995). O conceito de memória 

discursiva (PÊCHEUX, 2010), conceito-chave utilizado em nosso trabalho, nos permite abordar 

a relação entre os suportes, os temas transversais e as práticas de leitura e escrita constituintes 

dos sujeitos alunos.  
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Bakhtin (2006) demonstrou que a produção de um enunciado está intrinsecamente relacionada 

às demandas sociais, o ato de elaborar um discurso não ocorre de uma mera elucubração do 

psiquismo, antes, ele é construído de acordo com as exigências das interações sociais. Além 

disso, com Bakhtin é possível aprender que esses enunciados, que são um conjunto de palavras, 

não são palavras vazias, mas carregadas de sentidos ideológicos ou vivenciais. Como ele 

escreveu “na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou 

mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis” 

(BAKHTIN, 2006). Ainda mais, a palavra é capaz de registrar os momentos mais íntimos das 

relações sociais. Como é possível pontuar através de Foucault (1999), a produção de discursos 

sobre a sexualidade se intensificou a partir dos séculos XVI e XVII. A partir daí, foi criado um 

projeto que se propunha a encontrar as verdades sobre o sexo através da dizibilidade. A Igreja 

Católica fez isso, por meio do seu sistema de confissão, no qual extraía detalhes sobre as 

práticas sexuais dos fiéis que haviam pecado. É possível ver que, desde o século XVIII, houve 

uma multiplicação das falas sobre o sexo, quando os dispositivos da sexualidade coagiam as 

pessoas a falarem sobre suas sexualidades. Como escreveu o filósofo, “houve uma fermentação 

discursiva sobre a sexualidade, com a função de verificar e conhecer tanto as formas como os 

objetos de atividade e desejo sexual” (FOUCAULT, 1999). As motivações, para se falar sobre a 

sexualidade, não foram somente religiosas, mas também científicas. Os dispositivos da 

sexualidade atenderam às demandas sociais daquele período e determinaram o “normal”, o 

“sadio” e o que é “patológico”, “anormal”. Partindo desses pressupostos, o que se deseja 

evidenciar em nosso estudo é como ocorre a construção de verdades sobre a sexualidade na 

literatura. Mais especificamente em dois romances: “O cortiço”, de Aluísio Azevedo, do século 

XIX e de escola naturalista; e “Nicotina zero”, de Alexandre Rabelo, romance contemporâneo. 

Os dois autores discorrem sobre a sexualidade em épocas diferentes, refletindo discursos 

distintos sobre a sexualidade, revelando que a verdade sobre a sexualidade não é uniforme, nem 

estática. 
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