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RESUMO 

 

 

 

A presente pesquisa teve por objetivo investigar as relações de alunas-docentes com a 

escrita, a partir de uma experiência de autoria sobre memórias marcantes em sala de 

aula. Os dados foram coletados junto a uma turma do curso de Pedagogia do PARFOR, 

da Universidade Estadual do Norte Fluminense-RJ. Problematizando o medo de 

escrever entre as alunas-docentes, indagamo-nos em quais aspectos este medo interfere 

em atividades textuais de autoria narrativa. Desta forma, teve-se como hipótese que o 

exercício da autoria narrativa sobre memórias pode contribuir para melhorar a relação 

das alunas com a escrita. A pesquisa, foi de caráter qualitativo, teve como base 

metodológica entrevistas semiestruturadas, questionários contendo perguntas abertas e 

fechadas, e aplicação de atividades de produção textual. Foram duas as etapas da 

pesquisa: a primeira investigou a percepção das alunas em relação a sua experiência de 

escrita autoral; a segunda investigou as práticas dessa escrita de modo a verificar com 

que frequência essas alunas escrevem, para quais finalidades, onde escrevem e como se 

sentem quando escrevem. Como marco teórico referencial trabalhou-se principalmente 

com a noção de autoria escolar e memória narrativa. O estudo concluiu que apesar da 

satisfação com as experiências de autoria, as alunas-professoras mantiveram sua 

resistência em escrever e participar de novas experiências produção textual com foco na 

autoria. 

 

Palavras-chave: escrita docente; autoria narrativa; PARFOR; medo de escrever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present study was aimed at investigating the relationships between student-teachers 

and writing, based on an experience of authorship developed in classroom. Data were 

collected from a class in the course of Pedagogy of PARFOR, at Universidade Estadual 

do Norte Fluminense-RJ. Given the fact that many of the student-teachers experience 

some apprehension when writing, we asked ourselves in what ways this apprehension 

interferes with activities of textual authoring, particularly, in the narrative genre. 

Therefore, it was taken as a hypothesis that the exercise of narrative authorship of 

memories can help to improve the relationship of the students with writing. The 

research was of qualitative nature, having as methodological basis semistructured 

interviews, questionnaires containing open and closed questions and application of 

textual production activities. There were two stages of the research: in the first we 

investigated the perceptions of the students regarding their experience of authorial 

writing; in the second we investigated the students practices related to the writing, i.e., 

how often they write, for what purposes, where they write and how they feel when 

writing. As theoretical referential, we worked mainly with the notion of school 

authorship and narrative memory. The study concluded that although the satisfaction 

experienced with the textual authorship, the student-teachers remained resistant to 

writing and participating in new experiences of textual production. 

 

Keywords: teaching writing; narrative authoring; PARFOR; writing apprehension. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante minha formação inicial, no Curso Normal Superior do Instituto de 

Educação Professor Aldo Muylaert (ISEPAM), percebi que nós, futuras educadoras, 

temíamos a escrita e tínhamos uma relação difícil com a produção textual.  

Apesar desse temor, já exercendo a docência em uma escola da rede particular, 

certo dia me vi escrevendo um livro infantil sobre o Rio Paraíba do Sul, com meus 

alunos da educação infantil. Tive a oportunidade de experienciar a curiosidade e o 

convite das crianças para que juntas, escrevêssemos o livro que recebeu o título: 

Socorro meu Paraíba quase morreu! (Anexo 1).  

Em 2008, quando eu estava cursando Pedagogia na UENF, o fato de ter escrito 

um livro infantil em uma sala de educação infantil, associado à dificuldade de encontrar 

livros infantis que tratassem de temas e das tradições culturais da região de Campos dos 

Goytacazes-RJ, levou-me a elaborar um projeto de monografia sobre as histórias 

populares do município. Minha intenção foi de tentar compreender o motivo pelo qual a 

história da cidade permanecia ausente dos conteúdos pedagógicos da educação infantil e 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental
1
. 

Mesmo após a experiência de sucesso com meus alunos e de estar escrevendo 

minha monografia sobre o medo da escrita, quando meu orientador sugeriu que eu 

inserisse a história do Rio Paraíba escrita por mim e meus alunos na monografia, senti 

vergonha de mostrá-la e resisti a atendê-lo o quanto pude. 

Com essa pequena narrativa pretendi situar o leitor o quanto essa pesquisa de 

mestrado serviu para eu discutir meus próprios medos e vergonhas em relação à história 

da qual fui autora com meus alunos, bem como para eu tomar consciência do quanto 

esse problema com a autoria narrativa está presente entre as professoras dos anos 

iniciais, mesmo quando há desejo e coragem para enfrentá-los. 

A ideia da presente investigação surgiu quando fiz a disciplina: Material 

Didático para Alfabetização:confecção e prática, na qual um dos materiais a ser 

produzido era um livro de história em quadrinhos sobre casos de sala de aula vividos 

pelas alunas-professoras. A partir das informações coletadas para a realização deste 

                                                           
1
 O único livro sobre a região campista e direcionado aos anos iniciais do Ensino Fundamental que 

encontrei foi: Gente da Terra (1987), das professoras campistas Marluce Guimarães Silva e Maria Nilza 

Gonçalves Patrão Dias, que era adotado tanto na rede púbica quanto na particular de ensino até os 

primeiros anos da década de 2000. 
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trabalho, elaborei um projeto de pesquisa para sistematizar essas informações e dar 

continuidade às ideias que surgiram durante a realização do trabalho. Submeti o projeto 

à seleção de mestrado do Programa de Pós-Graduação de Cognição e Linguagem, no 

qual fui aprovada e ingressei em março de 2012.  

Dessa forma, a presente pesquisa justificou-se pelo interesse em dar 

continuidade a um trabalho realizado durante a graduação. O objeto de investigação 

para a pesquisa de mestrado foi a relação das alunas do PARFOR
2
/UENF com a escrita, 

considerando o medo de escrever, e, como a autoria narrativa poderia ser vivenciada 

pelas alunas do PARFOR/UENF no sentido de buscar uma relação mais “amigável” 

com a escrita.  

Dessa forma, neste trabalho problematizamos o medo de escrever entre as alunas 

do PARFOR/UENF com a escrita. Indagamos em quais aspectos esta relação negativa 

pode ser revertida pela ação da autoria narrativa, ou seja, será que os exercícios da 

autoria narrativa sobre memórias marcantes podem contribuir para melhorar a relação 

das alunas com a escrita?  

Tendo em vista a problematização do medo de escrever entre as alunas-

professoras do PARFOR parte-se da seguinte hipótese: a ação de autoria narrativa 

produz, entre as alunas-professoras do PARFOR, reações positivas em relação à sua 

escrita. 

O objetivo geral da pesquisa foi analisar a relação das alunas de uma de 

Pedagogia do PARFOR com a escrita, e o quanto esta relação pode melhorar a partir do 

exercício da autoria envolvendo narrativas escritas de experiências marcantes em sala 

de aula.  

O projeto teve como objetivos específicos: a) Levantar dados sobre a experiência 

de produção do livro Lembranças Profissionais realizada pelas alunas-professoras do 

PARFOR, iniciada na disciplina Material Didático para Alfabetização março de 2011; 

b) Levantar dados sobre a relação das alunas do PARFOR/UENF com a escrita; c) 

Sistematizar os dados coletados nos itens a e b; d) Registrar os pontos de 

vista/depoimentos das alunas-professoras sobre os limites e potencialidades da autoria 

                                                           
2
 O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) presencial é um 

programa nacional implantado pela CAPES em regime de colaboração com as Secretarias de Educação 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e com as Instituições de Ensino Superior (IES). O 

objetivo principal do programa é garantir que os professores em exercício na rede pública de educação 

básica obtenham a formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, por 

meio da implantação de turmas especiais, exclusivas para os professores em exercício. 
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narrativa; e) Comparar os dados das produções narrativas com as percepções das alunas 

sobre a sua escrita, afim de verificar a pertinência da hipótese formulada. 

A pesquisa é de cunho qualitativo e teve sua metodologia orientada por uma 

análise exploratória através de entrevistas e questionários, cujas perguntas foram 

elaboradas conforme orientações sugeridas por Selltiz (1974) seguida de propostas de 

produção textual.  

Para a condução teórica da pesquisa utilizamos principalmente os pressupostos 

teóricos de Eni Orlandi (1988) e Michel Foucault (2006). Hilário Bohn e Osmar de 

Souza (2003), que abordam os processos de autoria escolar com o intuito de salientar a 

necessidade de esses elementos estarem presentes de forma dinâmica e coerente no 

processo de aprendizagem, em busca de transformações educacionais no ensino da 

escrita da língua materna.  

Quanto ao aspecto metodológico, o público que constituiu a amostra foi 

composto de 19 estudantes do 1º período da Licenciatura em Pedagogia do PARFOR/ 

UENF. A turma escolhida para realização deste estudo é constituída de alunas oriundas 

de várias instituições de Ensino Médio e Superior, de bairros da cidade e distritos 

vizinhos e todas atuam na profissão docente, na Educação Infantil e primeiro segmento 

do Ensino Fundamental.  

Para iniciar a pesquisa foi realizada uma sondagem exploratória sobre as 

relações com a escrita, junto às alunas do 1º período do Curso de 1ª Licenciatura do 

PARFOR da Universidade Estadual do Norte Fluminense-RJ. Em seguida, aplicou-se 

um questionário biográfico com a finalidade de colher informações e assim traçar um 

perfil destas alunas. O questionário foi aplicado individualmente, contendo perguntas 

abertas e fechadas.  

Na sequência, foram realizadas as atividades da autoria narrativa, desde 

entrevistas gravadas em áudio até a produção textual e ilustração para a sistematização e 

confecção do livro “Professoras autoras: lembranças profissionais”. 

Na última etapa da pesquisa, realizou-se mais uma produção textual, 

acompanhada de um questionário com questões reflexivas sobre as atividades de autoria 

realizadas ao longo do processo de confecção do livro. 

Além desta seção de introdução, este trabalho estruturou-se em quatro partes. Na 

primeira parte, apresentamos conjecturas voltadas a para a questão do medo de escrever, 
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bem como questões envolvidas nas concepções e sentidos da autoria escrita docente e 

discente na escola.  

Na segunda parte, tratamos da experiência de autoria com o livro de Lembranças 

Profissionais produzido pelas alunas-professoras, por meio de indagações e 

encaminhamentos, que os dados levantados sobre a experiência suscitaram na presente 

pesquisa. 

A terceira parte abordou os elementos metodológicos utilizados neste estudo, 

para coletar e organizar os dados de forma a: caracterizar o perfil das participantes da 

pesquisa; sistematizar a percepção das alunas em relação à escrita e; ativar uma segunda 

produção textual autora, a partir de lembranças de músicas da infância no contexto 

social e cultural das alunas, com o intuito de observar como as memórias podem 

contribuir na escrita autoral docente. 

Na quarta parte foi apresentada uma análise comparativa entre as duas produções 

textuais autoras, sob o ponto de vista das alunas-professores, de modo a verificar a 

hipótese formulada. Ainda nesta seção, foram realizadas reflexões conceituais sobre os 

resultados encontrados. 

Ao final, foram expostas as conclusões referentes aos resultados da pesquisa em 

busca de sentidos para repensar a autoria escrita como estratégia para uma relação mais 

“amigável” com a escrita entre docentes dos anos iniciais, haja vista o grau de 

resistência das alunas-docentes à segunda proposta de autoria narrativa. 
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1 DAS DIRETRIZES CURRICULARES SOBRE O ENSINO DA ESCRITA AO 

MEDO DE ESCREVER 

 

Nesta seção, inicialmente, abordaremos a escrita sob os aspectos dos PCN que 

orientam as ações docentes em relação à escrita, ou seja, o que deveria ser a escrita na 

escola. Finalizaremos a seção, discutindo os aspectos problemáticos que na escola 

envolvem a formação docente e seus desafios, seus medos e inseguranças frente à 

escrita. 

Importante chamar a atenção para o fato de que a expressão medo de escrever 

orientou minhas buscas por pesquisas a respeito desse tema. Entretanto, nenhuma 

referência acadêmica foi encontrada com essa expressão no título. Por isso o 

destacamos, tanto no título da dissertação quanto lhe dedicamos um capítulo, no sentido 

de caracterizá-lo, a partir de trabalhos que o mencionam. O objetivo não foi destacar um 

aspecto negativo do ensino da língua materna, mas dar visibilidade a um sentimento, 

que nos parece ser coletivo, e cuja reação daqueles que o sofrem é de resignação e 

impotência, porque se julgam responsáveis por suas dificuldades com a escrita. 

 

1.1 O que a escrita deveria ser na escola 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam o planejamento e a coordenação 

dos aspectos que regem uma boa redação, mas é papel do professor mediar esse 

conhecimento, pois provavelmente o aluno não o saberá sozinho. Essa atividade 

primordial já será fruto de um trabalho anterior de estudo e planejamento do que será 

feito. Como diz os Parâmetros Curriculares Nacionais, a refacção faz parte do processo 

de escrita: durante a elaboração de um texto, se releem trechos para prosseguir a 

redação, se reformulam passagens. Um texto pronto será quase sempre produto de 

sucessivas versões (PCN, 1998, p. 77). 

Para que os alunos saibam produzir certo tipo de texto, se faz necessário 

propiciar-lhes ferramentas para a sua elaboração e para sua confecção. Devemos 

oportunizar um estudo prévio acerca da estrutura do texto. Também é importante 

usarmos textos que sirvam de parâmetros para confeccioná-lo. Como nos sugerem os 

Parâmetros Curriculares Nacionais: “Para uma boa parte das crianças e jovens 

brasileiros, a escola é o único espaço que pode proporcionar acesso a textos escritos, 
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textos estes que se converterão, inevitavelmente, em modelos para a produção” (PCN, 

1998, p. 25). 

Além disso, este documento, na direção do uso da linguagem de modo eficaz, 

faz referência, a saber, empregá-la nas situações mais diversas, tendo à escola a 

responsabilidade de levar o aluno a ser capaz de “interpretar e produzir diferentes textos 

que circulam socialmente”.  

Dessa forma, entende-se que tais orientações terão maior alcance se houver uma 

finalidade concreta de circulação, por exemplo, a exposição dos trabalhos, a troca de 

cartas, a elaboração de um livro, etc. Isso poderia facilitar o interesse dos alunos em 

realizar a atividade cotidiana.  

A missão do professor é incentivar e não inibir, como expôs (ANTUNES, 2003, 

p. 59): “O professor, normalmente, tem inibido o uso da rasura, deixando passar a falsa 

ideia de que a palavra certa já está na primeira tentativa”. O ensino de português nos 

dias atuais está mais voltado para a aparência da escrita, do que para ensinar a escrever. 

O professor, no início, pode fazer um levantamento da situação linguística do alunado, e 

o que escrever representa para eles. Manter o cuidado em propiciar um ambiente 

acolhedor, sem preconceitos e constrangimentos, e sem medos. 

Para que a prática de produção de textos escritos nessa nova perspectiva tenha 

bons frutos, é imprescindível que o professor liberte-se da maneira tradicional de avaliar 

um texto. Marcos Bagno nos aponta em Preconceito Linguístico (2003) uma reflexão 

sobre o olhar avaliativo do professor de português em relação ao texto: “É uma 

preocupação quase exclusiva com a forma, pouco importando o que haja ali de 

conteúdo” (BAGNO, 2003, p. 131).  

Isto ocorre em atividades textuais em que o aluno é inibido de expressar-se com 

criatividade, sem perceber que está lhe sendo tirado o poder da palavra, da 

argumentação e da criticidade, pois as normas da escrita se sobressaem acima do 

conteúdo, enquanto deveriam servir de apoio à boa escrita. Um texto impecável na 

forma não quer dizer que seja excelente em conteúdo e desencadeamento de ideias que 

são a espinha dorsal da redação. O mesmo autor nos aponta que: “Isso que é educar: dar 

voz ao outro, encorajá-lo a manifestar-se. [...] Sem isso, não é de admirar que a 

atividade de redação seja tão problemática na escola” (BAGNO, 2003, p. 139). 
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1.2 O medo de escrever: resultado do que acontece na escola? 

 

De acordo com Bernardo (2010, p. 2), “Quem escreve despe mais do que as 

próprias roupas, porque enquanto escreve ainda não sabe o que mostra para os outros”. 

Para o autor, esses “outros” são a razão do porque “todo aluno não quer que ninguém 

leia sua redação enquanto a escreve ou faz questão de colocá-la debaixo da pilha de 

redações na mesa do professor, não importa se suas notas são boas ou não na matéria” 

(id. p. 2). Bernardo é incisivo ao explicar tais reações, simplesmente “Porque escrever 

definitivamente não é fácil, expondo-nos no momento mesmo de fazê-lo” (id. ib.).           

No mesmo sentido, Bernardo (2010, p. 1) afirmando que “o medo maior é de nos 

entregarmos e nos deixarmos sem proteção, sem máscaras, desnudos, livres”. Quando 

escrevemos deixamos a nossa marca, a nossa personalidade, uma palavra em lugar de 

outra, isso pode dizer muito sobre nós. E mais: o que escrevemos pode ser lido, relido, 

analisado, estudado, interpolado, enfim, um universo infinito de possibilidades que nos 

exporá para o mundo, nos descortinará diante dos outros. 

 Enquanto professoras a cobrança da escrita perfeita é ainda maior. Palavras 

ditas, o vento leva. E quando alguém as usa contra nós, muitas vezes podemos e o 

fazemos, argumentamos que não era bem aquilo que pretendíamos dizer. Mas ao 

escrever, a prova está gravada, presa no papel, não tem como renegar, está ali provado, 

escrito. 

Para avançar na questão, nos apropriamos do questionamento de Kramer (2001, 

p. 103): “É possível tornarmos nossos alunos pessoas que leem e escrevem se nós 

mesmos, professores, não temos sido leitores e temos medo de escrever?”. Ao 

mencionar sua pesquisa “Cultura, modernidade e linguagem”, na qual investigou o que 

leem e escrevem os professores, a autora afirma que conheceu “histórias de desprazer, 

indisposição, obrigatoriedade e vontade de não ler”, depoimentos de professoras com 

“pavor e vergonha de escrever seus relatórios escolares”. Mais uma vez, deparamo-nos 

com a relação restrita do professor com a escrita, possivelmente adquirida no contexto 

escolar de sua infância e adolescência.  

Bonh (2003, p. 83) discute em sua pesquisa que o professor “não se considera 

escritor e entende que não forma alunos escritores”. No entanto, sente-se angustiado 

com essa situação e, muitas vezes, incapaz de solucioná-la. Percebemos assim a 
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extensão do problema das alunas PARFOR/UENF em sua distante relação com a 

escrita, pois, como seus alunos, também partilham do medo de escrever que, 

provavelmente, originou-se em sua formação na educação básica. E mais, não está 

sendo resolvido em sua primeira formação superior, uma vez que, ressalta Bohn (ibdem, 

p. 81), não é de se estranhar que “alunos universitários, profissionais liberais, pós-

graduandos, quando confrontados com a produção textual, entram em pânico”. Pânico 

este, provavelmente, oriundo dos modelos conservadores de ensino da escrita, nos quais 

não se permite errar na ortografia ou na concordância, por exemplo.  

A dificuldade e o medo da escrita estão presentes desde o início da 

escolarização, a escrita acaba sendo feita para a escola e reconhecida como uma 

atividade que retrata o processo educacional de uma ideologia escolar. Escrever deixa 

de ser prazeroso, interessante, dinâmico. Deve-se seguir aquilo que foi estipulado, caso 

contrário se é repreendido, por meio de uma avaliação, com uma nota baixa. Para Paulo 

Freire (1986, p. 107), controlar o medo não é a mesma coisa para todos. Depende da 

intensidade da prática. Depende dos resultados de sua prática. Conforme nosso 

levantamento exploratório, a experiência das alunas com a escrita é de muita 

insegurança e desconforto, escrever para a maioria delas é expor suas fragilidades diante 

seus relatórios. 

Dentre as vinte e seis professoras-alunas pesquisadas, vinte e duas (84,6%) 

explicitaram algum sentimento negativo em sua relação com a escrita. O medo de 

escrever “errado”, “besteira” ou de “passar ideias para o papel” foram recorrentes na 

sondagem realizada. A ortografia e a gramática igualmente foram citadas como fonte de 

insegurança, do “branco” na hora em que são solicitadas a escrever algo que será lido 

por alguém.  

Entre as docentes-alunas o vazio do medo de escrever as acomoda em relação à 

escrita, o que se constata em atitudes reativas diante de qualquer solicitação textual. 

Durante a sondagem realizada, duas delas repetiram três vezes: “Mas eu não vou 

precisar escrever nada não, né?!”, e complementaram: “Se for de marcar eu marco...”.  

Entretanto, escrever para si foi mencionado por 50% delas como algo mais fácil, 

que lhes dá prazer ou lhes permite “desabafar” ideias e sentimentos. É assim que o 

medo e o fascínio, como também a recusa e o desejo, deixam à mostra alguns dos 

paradoxos exercidos pela escrita. 
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Outro exemplo pode ser dado a partir do trabalho de Santos (2004). Em sua tese 

sobre práticas e representações sobre a escrita de professores na Região Metropolitana 

de Recife, ao perguntar sobre suas dificuldades quando precisam produzir um texto 

verificou que as respostas poderiam ser agrupadas em três tipos: domínio da norma 

culta; conteúdo a ser desenvolvido e; aspectos textuais. Uma das professoras, deixa 

explícito o medo de não saber empregar bem a escrita, como é possível observar no 

depoimento a seguir (SANTOS, 2004, p. 128): 

 
P- Que tipo de dificuldades você encontra quando tem que escrever 

um texto?  

E – [...] Talvez o medo de...assim...você não saber empregar bem na 

escrita. Pra falar às vezes você tem...eh...  

P - Você fala empregar o quê?  

E - A gramática. Tanto que agora, quando eu tô preparando alguma 

coisa pra escola, eu começo escrevendo. Aí depois eu vou reler, pra 

ver se tá tudo direitinho. Ah, essa palavra eu acho que não tá bem, não 

tá pegando aqui. Aí tem que recorrer a dicionário, pra ver como é. 

Ainda hoje eu sinto dificuldade nessa parte (grifo nosso).  

 

 

Nesse sentido, Santos (id. ib.) enfatiza que escrever com desenvoltura, muito 

mais que ler, exige uma prévia relação amigável com a escrita (não autoritária), cujo 

aperfeiçoamento se dá pelo uso constante da escrita. Relação amigável, aqui, traduz-se 

pelo uso da escrita como recurso de comunicação expressiva da alfabetizadora, nas mais 

variadas situações possíveis de um processo de alfabetização, seja ele de crianças ou de 

jovens e adultos. 

Porém, fato é que a insegurança dessas alunas do PARFOR/UENF em relação à 

escrita exemplifica a reação ao isolamento quando diante do vazio da página em branco, 

aquele “espaço próprio” a espera da produção de um sujeito, como sugere Certeau 

(1998, p. 226) que vê na “página em branco, uma prática itinerante, progressiva e 

regulamentada - uma caminhada!”.  

É preciso, portanto, rever os modos como se propõe na formação docente o 

exercitar da escrita de modo a trabalhar os receios e as inseguranças, com o suporte da 

autoria e a narração, atendendo assim às demandas educacionais em aguda 

transformação. 

Nesta direção, de forma complementar, em uma entrevista com Shor (1986, p. 

107), Paulo Freire afirma que: “O educador libertador tem de criar criando, isto é, 

inserindo na prática, aprendendo os limites muito concretos de sua ação, esclarecendo 
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sobre suas possibilidades, não muito aquém nem muito além de nossos limites do medo 

necessário”. 

Georges Picard (2008), no livro Todo mundo devia escrever: a escrita como 

disciplina do pensamento, irá dizer que, “a vida da maioria dos seres humanos é 

desprovida de valor, a não ser e na medida em que eles escrevem”. O autor ainda diz 

mais (id., p. 86): “[...] todo mundo devia escrever para si mesmo, na concentração e na 

solidão: um bom meio de saber aquilo que se sabe e de entrever aquilo que se ignora 

sobre o mecanismo do próprio cérebro, sobre o próprio poder de apreensão e de 

interpretação dos estímulos externos”. 

A escrita como descoberta de si próprio, de desvendar seus medos, segredos, 

sonhos, desejos. Um texto escrito hoje sobre um tema, se escrito daqui a um ano sobre o 

mesmo tema terá muitas mudanças, sutilezas. Pelo simples fato que nós mudamos, 

estamos sempre em mutação, uma constante inconstante. E a melhor forma, ou uma das 

melhores formas de se perceber isso é na escrita. Sem falar da vaidade, da autoestima 

que nos toma de conta quando escrevemos um texto bem escrito, com nossos 

pensamentos bem organizado, disciplinado.  

Mattoso Câmara (2001, p. 61) afirma que “[...] qualquer um de nós senhor de um 

assunto é, em princípio, capaz de escrever sobre ele. Não há um jeito especial para a 

redação, ao contrário do que muita gente pensa. Há apenas uma falta de preparação 

inicial, que o esforço e a prática vencem”. Essa falta de preparação inicial que Mattoso 

(2001) cita, decorre muitas vezes da ausência de conhecimento da estrutura do texto a 

ser elaborado e da carência de leitura, mas, acrescentamos, não só a leitura de algo 

escrito, como também da “leitura de mundo” como anuncia Paulo Freire (2000). 

Entretanto, a língua escrita requer conhecimento de uma série de elementos que 

possibilitem ao homem expressar-se bem. Para escrever bem a pessoa precisa conhecer 

um grande número de regras e também de um conhecimento técnico da estrutura que 

será elaborada. Para Baptista (2004, p. 7), o processo de criação da escrita parece travar 

justamente diante da rigidez das regras impostas. O mundo das regras impõe uma 

escrita „de fora‟, externa, de uma dimensão do outro apenas, e o sujeito, por isso, não se 

encontra nesta possibilidade de texto. Conforme Baptista (id. p. 9), para muitas pessoas 

o texto não flui:  
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Ele sai receoso, com medo do ato de imprimir-se. Pode tratar-se, neste 

caso, de um medo maior de concretizar-se e entregar-se. Medo da 

possibilidade de o outro nos pegar, analisar, perceber nossos defeitos. 

Trata-se de uma espécie de desnudar-se e colocar-se diante das outras 

pessoas como objeto de análise. Este medo vem da nossa prévia 

constatação de imperfeição e incompletude, em confronto com a 

idealização do eu – modelo de perfeição tão bem explicado pela 

Psicanálise.  

 

A tradição da escrita acadêmica, por exemplo, durante muito tempo afastou o 

sujeito da escrita da sua produção, solicitando/obrigando uma impessoalização forçada, 

cheia de amarras a verdades de outrem. 

Souza (2003, p. 56) se pergunta “Faz sentido escrever textos na escola?” e para 

isso dá vários exemplos, dentre eles, um no qual essa pergunta alcança o grau máximo 

de escolaridade, um programa de pós-graduação. Souza narra o encontro com um colega 

de trabalho que estava fazendo doutorado e naquele momento encontrava-se angustiado 

com uma tarefa escrita de uma disciplina, quando perguntou “sobre a relevância da 

atividade para a sua pesquisa de Doutorado, o colega apenas disse que era tarefa 

escolar” (idem, p. 60). Souza conclui, afirmando que “Guardadas as devidas proporções, 

atividades escritas, muitas vezes, reduzem-se a ativismos”. 

 Outro exemplo é dado por Souza (2003), a respeito de uma pesquisa 

desenvolvida, em 2002, na qual participaram 18 estudantes de Letras. Mesmo nesse 

grupo, que escolhe a língua materna como opção de formação profissional, foi possível 

encontrar nas histórias pessoais, “referências negativas ao escrever na escola, ora 

atribuindo as limitações ao tipo de comando estabelecido, as estratégias dos professores 

para provocar uma atividade escrita, ora dificuldades pessoais, de organização, de 

abordagens temáticas”. 

 De certa forma, pode-se dizer que esses dois exemplos de Souza são mostras de 

casos e pesquisas que apontam para uma prática de escrita sem sentido nos vários níveis 

de escolaridade (CORACINI, 1995; 1999; GERALDI, 1997, 2004; CASSANY, 1999; 

TEIXEIRA, 2004). Uma prática que contradiz as orientações das diretrizes curriculares 

nacionais sobre o ensino da escrita, orientações essas que são conteúdo de aula. 

 Almeida (2007, p. 20) enfatiza essa contradição na escola quanto aponta 

problemas nas relações dos professores com a escrita, traduzidos em resistências, 

dificuldades, bloqueios, falta de gosto: “Ou seja, confirmam uma importante 

contradição do contexto escolar, pois a escrita é onipresente na escola, como fonte de 
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instrumento de ensino e aprendizagem na experiência de alunos e professores e, ao 

mesmo tempo, uma experiência incômoda para esses profissionais”. 

  Em sua pesquisa de doutoramento, Almeida (idem, p.127) informa que nos 

primeiros encontros com os doze professores dos anos iniciais Ensino Fundamental 

eram comuns algumas manifestações como “se for para marcar eu marco, mas escrever 

muito eu não quero não”, “não sei escrever direito para outra pessoa”, “Não sei se é 

assim que você quer que eu faça”. A partir daí, Almeida (id. ib.) faz uma pergunta que 

poderia ser considerada óbvia, não fosse a naturalidade como tais práticas são exercidas 

na escola: “Como trabalhar com a escrita, sem gostar de escrever?” 

Conforme Souza (2003, p. 58), na tradição escolar brasileira, a cultura do 

preenchimento, da cópia, encontra explicações em práticas cristalizadas até no ato de 

definir o número de linhas desejadas para urna redação. Para o autor “é demasiado 

sabido as consequências que advém disso, em termos de exclusão, de manipulação”. 

 A partir desse ponto, a pesquisa de Bohn (2004) foi escolhida para finalizar a 

discussão sobre o medo de escrever, considerando que o autor reúne todos os elementos 

até agora descritos no sentido de explicar a dinâmica no interior da escola que leva ao 

medo de escrever em qualquer nível de escolaridade, e mais, apresenta pistas que 

remetem à formação universitária, na perpetuação desses medos. A pesquisa foi 

realizada com 47 professores de escolas publicas no Vale do Itajaí-SC, cuja maioria era 

do gênero feminino, tinha experiência superior a cinco anos e pós-graduação lato sensu. 

Os professores responderam por escrito questionário semiaberto sobre a sua produção 

textual; a produção dos alunos; suas dificuldades e; o papel do texto no ensino e 

aprendizagem.  

 Conforme Bohn (2004, p. 79), “[...] dos 47 participantes, 37 se dizem 

angustiados com a recepção e textualização de seus alunos, evidenciando claramente as 

dificuldades que a escola tem em desenvolver as habilidades de ler e escrever”. Mas, 

não só em relação aos seus alunos, pois os professores mostram que compartilham desta 

angustia quando refletem sobre a sua expressão escrita. Parece que o medo da escrita os 

acompanhou até o ensino superior, sentindo-se solitários na elaboração de seus 

fichamentos, relatórios de pesquisa e na escrita de monografias e livros. Como afirma 

Bohn (idem, p. 81), “[...] o medo, o sofrimento da textualização chega até as salas de 

aula da pós-graduação”, e continua: 
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Não é, pois, de estranhar quando alunos universitários, profissionais 

liberais, pós-graduandos quando confrontados com a produção textual 

entram em pânico: as palavras memorizadas não são suficientes e não 

estão disponíveis para tecerem os textos necessários para as suas 

práticas sociais. O processo de liberação das palavras aprisionadas, 

escondidas no inconsciente, é lento, penoso porque está cheio de 

interdições de vozes autoritárias legitimadas pelos aparelhos 

ideológicos dos poderes constituídos, atuantes no discurso de sala de 

aula. 

 

Outro questionamento feito aos professores disse respeito à frequência e as 

motivações que os levavam a exigir a elaboração de textos em suas aulas. Dos 47 

professores, 36 disseram que a produção de textos em sala de aula está vinculada 

principalmente a avaliação escolar. Isto é, o aluno escreve para o professor, não 

havendo preocupação com a circulação dos textos no ambiente da escola. Nesse sentido, 

conforme o autor, a avaliação escolar exige do aluno “a repetição de palavras pré-

selecionadas, o recurso a memória, a cópia, o plagio legitimado” (2004, p. 80). 

 Para Bohn (idem, p. 82), o processo de avaliação escolar, que se baseia na 

simples apropriação e repetição do que o professor ensina, é determinante naquilo que 

promove uma “espécie de engessamento, um endurecimento, aos poucos transformado 

em sofrimento e rejeição, do processo de escritura na sala de aula”. Por isso, 

 
[...] sobra a simples apropriação, a memorização, a repetição. Fica-se 

com o aprisionamento das palavras, a interdição de sentidos. Os 

resultados são alunos ansiosos, indecisos perante uma infinidade de 

possibilidades, mas bloqueados pela interdição. Os professores? 

Tomam-se avaliadores de mercadorias prontas. 

 

 A confirmação de que o destino da produção textual, para esses professores, era 

a avaliação escolar, fazendo dele o único leitor dos alunos, trouxe à tona o problema da 

tipologia textual trabalhada na sala de aula:  

 
Os professores quando interrogados sobre a tipologia textual 

privilegiada apontam os breves resumos, os relatórios e a resenha 

como as escrituras mais comuns. Monografias e breves ensaios estão 

praticamente ausentes nas salas de aula, dos 47 professores 

participantes do estudo, dois professores indicam que 

excepcionalmente pedem a elaboração de uma monografia e 06 

professores pedem breves ensaios. A elaboração de resumos e 

mencionada por 33 professores enquanto 24 professores se referem a 

relatórios como as atividades de escritura mais comuns. 

 

 Entretanto, para os professores pesquisados a pouca variedade nas escritas de 

sala de aula não estava relacionada à desvalorização desta habilidade. Conforme Bhon 
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(idem, p. 82): “Quase a totalidade (46 de urn total de 47) acha esta uma habilidade 

imprescindível para a formação do cidadão”. Porém, essa valorização não tem 

correspondência na autoavaliação que fazem como formadores de escritores: “quando 

interrogados se formam alunos escritores em suas aulas se autoavaliam como não 

formadores de escritores [...]. Mais do que a metade não se considera escritor e entende 

que não forma alunos escritores” (idem, p. 83).  

 Bohn (idem, p. 82), nesse momento, se pergunta: “Será por causa da formação 

do professor, do projeto político pedagógico das escolas, das metodologias utilizadas na 

apresentação dos conteúdos escolares, da antidialogicidade do processo de avaliação 

que não permite o desabrochar da habilidade de escrever?”. 

 Entendemos que a partir da constatação de que os professores pesquisados se 

mostram angustiados com os problemas que enfrentam, sentindo-se incapazes de 

apresentar soluções, como em outras áreas da educação, Bohn deixa pista que aponta 

para a responsabilização da universidade na formação desses professores que dizem se 

ressentir de uma formação adequada: “Tudo indica que os diversos saberes que 

constituem o perfil de um professor não foram convenientemente articulados durante os 

anos de formação” (idem, p. 83).  

 Por último, os professores foram questionados sobre a origem dos problemas de 

escrita dos alunos. Entre as causas apresentadas, pode-se destacar: “a falta de incentivos 

a escritura pela escola; o fato de os alunos não serem leitores; o fato de os professores 

não serem escritores e finalmente porque a escola focaliza na aula de escritura os 

aspectos mecânicos da escritura, como letra, acentuação, ortografia, concordância e 

pontuação” (idem, p. 84).  

 Os professores enfatizam a falta de motivação dos alunos e a falta de hábito da 

escrita como parte das dificuldades para desenvolver as habilidades de escrita na escola, 

desta forma, acabam por remeter para fora da sala de aula a responsabilização pelos 

problemas com a escrita discente. 
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E certamente notório como os professores e a escola conseguem 

exorcizar-se das responsabilidades educacionais que lhe são atribuídas 

pela sociedade. As explicações apresentadas pelos professores para os 

problemas de desenvolvimento da habilidade de textualização, com 

exceção de um, são todas remetidas para fora de sala de aula: a culpa e 

dos alunos por não se terem tornado leitores, como se escritura e 

leitura fossem necessariamente vinculados; culpam-se também os 

alunos pela falta de motivação e a falta de hábito - este não deveria ser 

cultivado em todos os estágios da escolarização. Remete-se a culpa 

para os professores do passado que não souberam introduzir a criança, 

o adolescente ao hábito da leitura e escritura, ao mesmo tempo isenta-

se o professor atual, o aluno atual (idem, p. 84). 

 

Nesse sentido, para a condução dos nossos argumentos nessa pesquisa é possível 

dizer que nas práticas escolares com a escrita, apesar das orientações das diretrizes 

curriculares sobre o tema, é recorrente observar comportamentos e atitudes negativas, 

tanto nos professores quanto nos alunos, em relação à escrita. Comportamentos e 

atitudes que se manifestam através de sentimentos de medo, de insegurança, de 

intolerância que bloqueiam cognitivamente as possibilidades de uma escrita com 

sentido, para alunos e professores no interior da escola, lugar considerado próprio para 

ensinar e aprender a escrever. 
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2 AUTORIA ESCOLAR E NARRAÇÃO 

 

 Na primeira parte descrevi os aspectos que envolveram o medo de escrever, 

percebido inclusive em meu próprio gesto de resistir à inserção da história que escrevi 

com meus alunos em minha monografia, bem como na resistência das professoras-

alunas do PARFOR/UENF ao escreverem sobre uma história marcante ocorrida na 

escola onde trabalhavam.  

 Nesta segunda parte, a questão da autoria se impôs porque foi a partir da 

frustração das buscas de caminhos em possíveis pesquisas sobre o medo de escrever que 

vislumbramos, eu e meu orientador, a ideia da autoria como hipótese para vencer esse 

medo junto às professoras-alunas participantes da pesquisa.  

 O termo autoria como mencionado na introdução, o descobri no momento em 

que escrevi o projeto de mestrado. Quando produzi, com meus alunos, a história 

“Socorro Meu Paraíba quase Morreu!” ainda não tinha consciência de que o que eu 

fazia poderia ser qualificado como autoria. Um longo caminho de leitura e reflexões foi 

necessário para que eu pudesse compreendê-lo como uma atividade autora no sentido 

conceitual. Para isso foi necessário, no âmbito dos estudos que tratam do termo “autor”, 

visitá-lo historicamente para depois perceber que o campo em que deveria situá-lo seria 

o da autoria escolar.  

 Dessa forma, nesta parte, primeiro, desenvolverei alguns aspectos da história da 

noção de autor, da conceituação da função-autor e autoria na escola, e, por último, 

apresentarei uma discussão sobre narrativa, envolvendo história de vida, que se 

apresentou como estratégia em nosso trabalho para o exercício da autoria. 

 

2.1 Alguns aspectos históricos sobre a noção de autor 

 

 Na trajetória de nossa descoberta do medo de escrever, a ideia de que a autoria 

seria uma saída para esse medo e vergonha de escrever foi considerada por nós, 

intuitiva. E porque não, a partir do senso comum, de que autor é alguém que escreve e 

publica alguma coisa.  

 Intuitivamente, para nós, não bastava ter a autoria das professoras-alunas do 

PARFOR, era preciso publicá-las, mesmo que artesanalmente. Como veremos mais a 

frente, levamos um ano e meio nesse empreendimento de edição e publicação de 50 
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exemplares do livro das professoras-alunas, contendo suas histórias marcantes em sala 

de aula e suas microbiografias.  

 Nesse sentido, foi importante verificar que nossa intuição, pautada no senso 

comum, de que autor é alguém importante, possuía correspondência com parte da 

história dos usos desse vocábulo nos séculos XVI e XVII.  

 A obra “A Ordem dos Livros”, Roger Chartier nos remete a estudos 

retrospectivos sobre a personagem autoral. Conforme, Chartier (1998, p. 45): 

 
As definições dadas pelos dicionários da língua francesa, no fim do 

século XVII, parecem confirmar a associação iniciada entre o autor e a 

publicação impressa. Em 1690, o Dictionnaire universel, de Furetière, 

enuncia sete sentidos da palavra autor. Aquele que concerne à 

literatura só aparece colocado em sexto lugar. Ele vem depois das 

definições da palavra nos domínios filosófico e religioso (“Quem 

criou ou produziu alguma coisa” / “Diz-se por excelência da primeira 

causa, que é Deus”), técnico (“Diz-se em particular daqueles que são 

os primeiros inventores de alguma coisa”), prático (“Diz-se também 

dos chefes de um partido, de uma opinião, de uma conspiração, de um 

murmúrio que corre”) e genealógico (“O autor da estirpe de uma casa, 

de uma família”). E tal sentido precede a definição jurídica: “Em 

termos palacianos, chamamos autores aqueles que adquiriram o 

direito de possuir alguma herança por venda, troca, doação ou outro 

contrato”. 

 

 Como é possível observar, a palavra autor, no século XVII, possuía significados 

que circulavam socialmente em torno da ideia de criação não associada à literatura. 

Tratava da criação natural, da invenção material, de uma articulação de ações. Quanto à 

palavra autor, Chartier informa que no Dictionnaire universel lê-se: “Autor, em matéria 

de literatura, diz-se de todos aqueles que trouxeram à luz algum livro”. Dessa forma, 

para ser autor, naquela época, pressupunha-se a circulação impressa das obras. 

  Chartier nos informa ainda que (1998, p. 44): 
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Dez anos antes de Furetière, o Dictionnaire Français, de Richelet, 

havia estabelecido a necessária ligação existente entre autor e 

impressão, propondo como segunda definição da palavra (a partir do 

sentido original de “O primeiro que inventou alguma coisa, que disse 

alguma coisa, que é causa de alguma coisa que se realizou”) o 

seguinte: “Aquele que compôs algum livro editado”, assim 

exemplificando: “Ablancour, Pascal, Voiture e Vaugelas são 

excelentes autores franceses. A rainha Margarida, filha de Henrique 

III, era autora”. Na sua série de exemplos, Furetière demonstra uma 

atenção semelhante à presença das mulheres entre os autores: “Diz-se 

também de uma mulher que se erigiu em autor, quando escreveu 

algum livro ou peça de teatro. Para esses dois dicionários, do fim do 

século XVII, o termo autor não pode ser aplicado a qualquer um que 

escreveu uma obra: ele distingue entre todos os “escritores” apenas 

aqueles que quiseram ter publicadas as suas obras. Para “erigir-se 

como autor”, escrever não é suficiente; é preciso mais, fazer circular 

as suas obras entre o público, por meio da impressão. 

 

 Mas, se a relação autor/obra publicada, tem referência no século XVII, esta é 

apenas uma parte da história dos usos da palavra autor ligada à produção textual. 

Considerando que, entre o fim da Idade Média e o século XVIII, houve um imenso 

trabalho de interessados em organizar a progressiva multiplicação de textos de livros 

manuscritos e impressos colocados em circulação, o resultado de tantas operações de 

arrolar os títulos, classificar as obras, reconhecer textos, foi o fato de ter tornado 

“possível o ordenamento do mundo do escrito”, conforme assinala Chartier (1998, p. 7).  

 É nesse momento da história que a noção de autor se expande como princípio 

fundamental ligado à produção dos textos. Para Chartier (1998, p. 7): “o sonho de uma 

biblioteca universal, real ou imaterial, contendo todas as obras já escritas, a emergência 

de uma nova definição do livro, associando indissoluvelmente um objeto, um texto e um 

autor constituem algumas das invenções que, desde Gutenberg, transformaram as 

relações com os textos”.  

 Mas, Chartier pergunta se a relação autor/obra publicada, observada no século 

XVII, seria a mais antiga. E, citando trabalhos do final do século XVI, Chartier (id. p. 

46) nos informa que nesse período a noção de autor não está necessariamente ligada 

apenas à publicação impressa, mas também aos manuscritos. Nesse sentido, o primeiro 

critério de classificação das obras é o da ordem alfabética dos primeiros nomes dos 

autores e o segundo é instituir a biografia do autor como referência fundamental da 

escrita, como podemos observar a seguir: 
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Para responder a essa pergunta, podemos nos reportar aos dois 

primeiros catálogos dos autores em língua vulgar publicados na 

França: o Premier volume de ia bibliotheque du sieur de La Croix 

duMaine (1584) e La bibliotheque d'Antoine Verdier, seigneur de 

Vauprivas (1585). O título longo da Bibliotheque de La Croix du 

Maine se organiza claramente a partir da categoria de autor: “É um 

catálogo de todos os tipos de autores que escreveram em francês, 

desde há 150 anos, ou mais, até hoje: com um discurso sobre as vidas 

dos mais ilustres e renomados entre os três mil que compõem essa 

obra, reúne uma narração de suas composições, tanto as impressas 

quanto as de outro tipo”. 
 

 Chartier acrescenta que ambos, tanto La Croix du Maine quanto Du Verdier, 

consideram o manuscrito faz o autor tanto quanto o livro impresso, haja vista que as 

duas obras trazem expresso nos seus títulos que para cada autor estão relacionadas “suas 

composições impressas e outras” (La Croix du Maine) ou o “conjunto de obras 

impressas e não-impressas” (Du Verdier)”. 

 Conforme Chartier (1998, p. 46) La Croix du Maine, justificando a utilidade do 

seu catálogo que “impedirá aos usurpadores publicar sob seus próprios nomes obras 

ainda manuscritas quando da morte de seu verdadeiro autor”, especifica: “Visto que já 

falei muito das obras daqueles que ainda não estão em evidência”. Nesse sentido, 

Chartier (id.) conclui: “No fim do século XVI, na França, se a categoria autor constitui o 

princípio fundamental da classificação do discurso, ela não pressupõe obrigatoriamente 

a sua “evidência”, quer dizer, a sua existência impressa”. 

 A partir dessas diferenças, Chartier (1998) discute que a função-autor, no sentido 

dado por Foucault, não está necessariamente ligada à publicação impressa ou à 

independência do escritor, tendo em vista que se harmoniza muito mais com as 

dependências instituídas pelo reinado e menos com a perspectiva de punição por 

transgressão as normas do reino. Como exemplo dessa função Chartier (1998, p. 46) 

menciona a carta preliminar que La Croix du Maine dirige ao rei, contendo os dois 

motivos que levaram à publicação do primeiro volume de sua biblioteca: 

 

A primeira é demonstrar a superioridade do Reino da França, vigoroso 

com seus três mil autores que trouxeram à luz obras em língua vulgar, 

enquanto os autores que escreveram ou traduziram em língua italiana 

não eram mais do que trezentos. A segunda é “ter a amizade de tantos 

homens doutos que hoje estão vivos, dos quais a grande maioria está 

empregada a serviço de Vossa Majestade” (grifo nosso).  
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 Para Chartier (1998), o trecho grifado em itálico é a confirmação de que a “[...] 

construção da função-autor é inteiramente pensável no interior das modalidades que 

caracterizam o antigo regime literário, longe de serem contraditórios, os laços do 

patronato e a afirmação autoral definem, juntos, o regime de citação dos textos”. 

 Assim, tais afirmações de Chartier (1998) nos conduzem à próxima seção, na 

qual nos dedicaremos a compreender o conceito de função-autor na perspectiva de 

Orlandi (1988) e Foucault (2006). 

  
 

2.2 O conceito de função-autor  

 

Ao longo do processo de revisão bibliográfica sobre autoria, emergiu uma 

pergunta: discutir a autoria a partir de sua perspectiva literária seria necessário ou não 

aos nossos objetivos? De outro modo, seria necessário visitar Roland Barthes, Bakhtin, 

Foucault, Sírio Possenti, entre outros, ou poderíamos seguir um caminho mais 

direcionado à trajetória da noção de autoria escolar?  

Foi escolhida a trajetória da noção de autoria escolar, haja vista os prazos para 

conclusão da pesquisa e o fato de que o recorte feito contemplaria de alguma maneira 

aspectos que fazem parte da discussão presente da perspectiva da autoria literária, como 

por exemplo, a relação autor-leitor, o papel social e a responsabilidade, envolvidos na 

autoria. 

Dessa forma, o recorte da revisão bibliográfica concentrou-se em dois autores: 

Eni Orlandi (1988) e Michel Foucault (2006). O primeiro, conforme Chartier (1998, p. 

36), “[...] esboça uma descoberta histórica sobre a emergência e as variações desse 

regime particular de citações de textos, que os identifica a partir de sua relação a um 

nome próprio cujo funcionamento é inteiramente específico: o nome do autor”. A 

segunda, de acordo com Souza (2008, p. 66), “[...] procura estender a noção de autoria 

para o uso corrente, enquanto função enunciativa do sujeito e não para situações 

enunciativas especiais com faz Foucault”. Será, então, a partir de uma discussão sobre 

as bases conceituais da função-autor formulada por Foucault que Eni Orlandi irá 

deslocar a função-autor para a questão da unidade do texto e, por conseguinte, para o 

ambiente da escola (1988, p. 75). 
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2.2.1 A função-autor na perspectiva de Michel Foucault 

 

Em 22 de fevereiro de 1969, Foucault proferiu sua primeira conferência “Qu'est 

ce qu'un auteur?”
3
 na Societé Française de Philosophie. Nessa conferência propunha-se 

desenvolver as seguintes propostas argumentativas (2006, p. 264):  

 

1
a
) O nome do autor. Impossibilidade de tratá-lo como uma descrição 

definida; mas impossibilidade igualmente de tratá-lo como um nome 

próprio comum.  

2
a
) A relação de apropriação. O autor não é exatamente nem o 

proprietário nem o responsável por seus textos; não é nem o produtor 

nem o inventor deles. Qual é a natureza do speech act que permite 

dizer que há obra? 

3
a
) A relação de atribuição. O autor é, sem dúvida, aquele a quem se 

pode atribuir o que foi dito ou escrito. Mas a atribuição – mesmo 

quando se trata de um autor conhecido – é o resultado de operações 

críticas complexas e raramente justificadas.  

4
a
) A posição do autor. Posição do autor no livro (uso dos 

desencadeadores; funções dos prefácios; simulacros do copista, do 

narrador, do confidente, do memorialista). Posição do autor nos 

diferentes tipos de discurso (no discurso filosófico, por exemplo). 

Posição do autor em um campo discursivo (o que é o fundador de uma 

disciplina? o que pode significar o “retorno a...” como momento 

decisivo na transformação de um campo discursivo?).  

 

No início de sua fala, Foucault informa que irá apresentar apenas o esboço de 

um projeto e não resultados de trabalhos já concluídos, como deveria ser dada a tradição 

da Société Française de Philosophie: 

 
Infelizmente, o que lhes trago hoje é muito pouco, eu receio, para 

merecer sua atenção: é um projeto que eu gostaria de submeter a 

vocês, uma tentativa de análise cujas linhas gerais apenas entrevejo; 

mas pareceu-me que, esforçando-me para traçá-las diante de vocês, 

pedindo-lhes para julgá-las e retificá-las, eu estava, como “um bom 

neurótico”, à procura de um duplo benefício: inicialmente de submeter 

os resultados de um trabalho que ainda não existe ao rigor de suas 

objeções, e o de beneficiá-lo, no momento do seu nascimento, não 

somente com seu apadrinhamento, mas com suas sugestões (p. 266).  

 

                                                           
3
 Michel Foucault, "Qu'est ce qu'un auteur?", Bulletin de la Société Française de Philosophie, tomo 

LXIV, jul.-set. 1969, pp. 73-104 (republicado em Littoral, n• 9, 1983, pp. 3-32). Esse texto foi traduzido 

para o inglês sob o título "What is an author?", em Michel Foucault, Language, counter-memory, 

Practíce. Selected essays and interviews, editado com introdução por Donald F. Bouchard, Ithaca, Cornell 

University Press, 1977, pp. 113-138 e republicado com algumas modificações em Textual strategies: 

perspectíves in post-strucruralist criticism, editado por Josué V. Harari,Ithaca, ComeU University Press. 

1979, pp. 141-160. 
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Essa ressalva sobre a conferência de Foucault justificou-se por dois motivos: 

primeiro, para apresentar a síntese das suas preocupações sobre o tema autor; segundo, 

situar o contexto em que foi formulada a conferência - como esboço de um projeto 

aberto a sugestões e a críticas. Nesse sentido, será possível compreender a reformulação 

da noção função-autor proposta por Orlandi, quando questiona a formulação de 

Foucault. Esse último motivo servirá ao desenvolvimento da próxima seção  

Dessa forma, nesta seção, seguiremos o seguinte roteiro: entender a função-autor 

a partir de uma analogia com a função-enunciadora de Foucault; desenvolver o 

argumento da relação de atribuição de autor a alguém, como cerne da proposta de 

Foucault, tendo em vista a sua histórica ligação ao sistema jurídico e institucional; 

comentar situações que remetem às transformações históricas da função-autor para 

auxiliar na compreensão da função-autor de Foucault. 

Partindo da noção de função-enunciadora de Foucault (2006) é que se buscou 

compreender, por analogia, a dinâmica de sentido da função-autor. Para Foucault 

(1997), de forma simplificada, o enunciado tem a função de lugar, um lugar de 

enunciação, um lugar como um espaço vazio no qual diferentes sujeitos podem ocupá-lo 

desde que preencham o conjunto de regras sociais a que está vinculado. Assim, um 

sujeito que é pai, vai dirigindo para o trabalho e é diretor da instituição onde trabalha, 

pode ocupar vários lugares de enunciação: o lugar de pai, quando conversa e aconselha 

os filhos no caminho para a escola; o lugar de motorista, no qual a função enunciadora 

exige que saiba ler os signos do trânsito para tomar decisões enquanto dirige; o lugar de 

diretor, quando chega ao trabalho e distribui tarefas e realiza reunião com funcionários. 

Ou seja, cada lugar de enunciação existe em função das regras discursivas construídas 

socialmente, exigindo de quem o ocupa assumir determinadas responsabilidades, falas, 

comportamentos ou ações que são próprias daquele lugar social. 

Dessa forma, por analogia, entende-se que a função-autor de Foucault possui a 

mesma dinâmica da função-enunciadora como um lugar instituído socialmente: quem o 

ocupa, está sujeito a determinadas “obrigações” próprias daquele lugar. Por isso, o autor 

não é uma pessoa em si, um nome, mas uma função, como um lugar, no qual qualquer 

um que atenda à sua função de existência dos signos ao qual pertence, poderá ocupá-lo. 

Daí a pergunta: que lugar um sujeito pode ocupar em cada tipo de discurso, que 

funções exercer, e obedecendo a que regras? Para Foucault (2006, p. 287), “[...] trata-se, 
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em suma, de retirar do sujeito (ou do seu substituto) seu papel de fundamento 

originário, e de analisá-lo como uma função variável e complexa do discurso”. 

Essa função variável e complexa do discurso pode ser observada nas várias 

propriedades que podem ser atribuídas àquele que é considerado autor a partir da 

unidade do texto (idem, p. 278), que aqui são citadas em separado para melhor leitura:  

 
[...] o autor é o que permite explicar tão bem a presença de certos 

acontecimentos em uma obra como suas transformações, suas 

deformações, suas diversas modificações (e isso pela biografia do 

autor, a localização de sua perspectiva individual, a análise de sua 

situação social ou de sua posição de classe, a revelação do seu projeto 

fundamental).  

 

O autor é, igualmente, o princípio de uma certa unidade de escrita – 

todas as diferenças devendo ser reduzidas ao menos pelos princípios 

da evolução, da maturação ou da influência.  

O autor é ainda o que permite superar as contradições que podem se 

desencadear em uma série de textos: ali deve haver – em um certo 

nível do seu pensamento ou do seu desejo, de sua consciência ou do 

seu inconsciente – um ponto a partir do qual as contradições se 

resolvem, os elementos incompatíveis se encadeando finalmente uns 

nos outros ou se organizando em torno de uma contradição 

fundamental ou originária.  

 

O autor, enfim, é um certo foco de expressão que, sob formas mais ou 

menos acabadas, manifesta-se da mesma maneira, e com o mesmo 

valor, em obras, rascunhos, cartas, fragmentos. 

 

Por isso, para Foucault (2006, p. 273), a função-autor possui discurso que 

envolve certo status, não podendo ser ocupada por qualquer um:  

 

Enfim, o nome do autor funciona para caracterizar um certo modo de 

ser do discurso: para um discurso, o fato de haver um nome de autor, o 

fato de que se possa dizer “isso foi escrito por tal pessoa”, ou “tal 

pessoa é o autor disso”, indica que esse discurso não é uma palavra 

cotidiana, indiferente, uma palavra que se afasta, que flutua e passa, 

uma palavra imediatamente consumível, mas que se trata de uma 

palavra que deve ser recebida de uma certa maneira e que deve, em 

uma dada cultura, receber um certo status.  

 

Dessa forma, a função autor não se constrói espontaneamente como a associação 

de um discurso a uma pessoa: “É o resultado de uma operação complexa que constrói 

um certo ser de razão que se chama de autor. Sem dúvida, a esse ser de razão, tenta-se 

dar um status realista: seria, no indivíduo, uma instância “profunda”, um poder 

“criador”, um “projeto”, o lugar originário da escrita”. (idem, p.. 277).  
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Assim, segundo Foucault (idem, p. 268), não se pode definir um autor sem 

pensar em sua obra: 

 

[...] A noção de autor constitui o momento forte da individualização 

na história das ideias, dos conhecimentos, das literaturas, na história 

da filosofia também, e na das ciências. Mesmo hoje, quando se faz a 

história de um conceito, de um gênero literário ou de um tipo de 

filosofia, creio que tais unidades continuam a ser consideradas como 

recortes relativamente fracos, secundários e sobrepostos em relação à 

unidade primeira, sólida e fundamental, que é a de autor e de obra. 

 

Entretanto, como afirmado anteriormente, para Foucault a função-autor não pode 

ser assumida por qualquer sujeito. É preciso que esse sujeito atenda a uma característica 

principal de um discurso portador da função-autor para ser reconhecido como autor de 

um livro ou de um texto (idem, p. 275). 

 Essa característica é historicamente construída quando “os textos, os livros, os 

discursos começaram a ter realmente autores (diferentes dos personagens míticos, 

diferentes das grandes figuras sacralizadas e sacralizantes) na medida em que o autor 

podia ser punido, ou seja, na medida em que os discursos podiam ser transgressores” 

(idem, p. 275). Segundo, Foucault (id., p. 275), esse foi o período  

 
[...] quando se instaurou um regime de propriedade para os textos, 

quando se editoram regras estritas sobre os direitos do autor, sobre as 

relações autores-editores, sobre os direitos de reprodução etc. – ou 

seja, no fim do século XVIII e no início do século XIX –, é nesse 

momento em que a possibilidade de transgressão que pertencia ao ato 

de escrever adquiriu cada vez mais o aspecto de um imperativo 

próprio da literatura.  

 

 Como reafirma Chartier (1998, p. 36),  

 

Longe de ser universal, pertinente a todos os textos em todas as 

épocas, a limitação das obras em um nome próprio é considerada por 

Foucault como discriminante: ela só vale para alguns tipos de textos e 

pressupõe um estado de direito que reconheça a responsabilidade 

penal do autor e o conceito de propriedade literária.  

 

 Porém, a emergência da função-autor deve ser associada mais à “apropriação 

penal” dos discursos do que à definição do conceito de propriedade literária. Ou seja, 

deve-se à responsabilidade jurídica do escritor ou, como escreveu Foucault, ao “perigo 
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de uma escrita” transformada em objeto de uma possível condenação (apud 

CHARTIER, 1998, p. 51).  

Chartier cita como exemplo a ordem judicial de Chateaubriant, de 27 de junho 

de 1551, como um marco no apogeu da colaboração entre o rei, o Parlamento e a 

Universidade de Sorbonne, indicando com precisão o caráter jurídico penal, em seu 

artigo 8
o 
(CHARTIER, 1998, p. 51): 

 

É proibido a todos os impressores o exercício da impressão se não em 

vilas e casas ordenadas e acostumadas a esse trabalho, e não em 

lugares secretos. E que seja sob as ordens de um mestre-impressor 

cujo nome, domicílio e marca sejam colocados nos livros por eles 

impressos, o tempo da dita impressão e o nome do autor (grifo meu). 

O qual mestre-impressor responderá pelas faltas e erros que forem 

cometidos tanto por ele quanto em seu nome ou sob suas ordens. 

 

 Para Chartier (idem, p. 51), a função-autor dessa forma é “constituída como uma 

arma essencial na luta levada a termo contra a difusão de textos tidos por heterodoxos”. 

Entretanto, em período de repressão, o impressor que publicou o livro, do mercador que 

o vendeu ou do leitor que o possui o livro são considerados tão responsáveis quanto o 

autor que o escreveu “Todos podem ser conduzidos à fogueira” (id., ib.). 

  Foucault, considerando que os aspectos arrolados lhes parecem “os mais visíveis 

e importantes”, os resume da seguinte maneira, aqui destacadas em separado para 

melhor leitura (2006, p. 280): 

 

[...] a função autor está ligada ao sistema jurídico e institucional que 

contém, determina, articula o universo dos discursos;  

 

ela não se exerce uniformemente e da mesma maneira sobre todos os 

discursos, em todas as épocas e em todas as formas de civilização;  

 

ela não é definida pela atribuição espontânea de um discurso ao seu 

produtor, mas por uma série de operações específicas e complexas;  

 

ela não remete pura e simplesmente a um indivíduo real, ela pode dar 

lugar simultaneamente a vários egos, a várias posições-sujeitos que 

classes diferentes de indivíduos podem vir a ocupar. 

 

  

 Finalizando essa seção, diante dos aspectos mais visíveis e importantes da 

função-autor para Foucault (2006), é possível nos questionar: essa construção histórica 

da relação autoria-punição não seria um caminho a ser explorado no sentido de explicar 
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a construção do medo de escrever entre os docentes? Isto é, um possível medo herdado 

por aqueles, cuja função era ensinar conhecimentos presentes nos livros? 

 

2.2.2 A perspectiva da função-autor de Eni Orlandi 

 

Em 1985, no Seminário do Departamento de Psicologia Social da PUC-SP, Eni 

Orlandi e Eduardo Guimarães, apresentaram o artigo “Unidade e Dispersão: uma 

questão do texto e do sujeito”
4
 para propor uma mudança na perspectiva da função-

autor formulada por Foucault. Porém, sem se deixar de se pautar no que Foucault 

apresenta como base primeira de compreensão do que seja autor: “o autor como 

princípio de agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas significações, 

como foco de sua coerência” (FOUCAULT, 1999, p. 26). 

Porém, em nota de rodapé, vinculada à citação que fez do princípio formulado 

por Foucault, Orlandi (1988, p. 77), acrescenta o detalhe que os diferencia:  

 

Para Foucault o princípio da autoria não vale para qualquer discurso 

nem de forma constante. O modo como o estamos utilizando aqui 

difere deste autor. Para nós, o princípio é geral. O texto pode não ter 

autor específico, mas sempre se imputa uma autoria a ele. 

 

No livro “Discurso e Leitura”, capítulo “Nem escritor, nem sujeito: apenas 

autor”, Orlandi (1988, p. 61) explica a extensão que dá ao princípio formulado por 

Foucault: 

 
No sentido em que estamos tomando a noção da autoria, e que é uma 

extensão ao de  Foucault, a própria unidade do texto é efeito 

discursivo que deriva do princípio da  autoria. Desse modo atribuímos 

um alcance maior e que especifica o princípio da  autoria como 

necessário para qualquer discurso, colocando-o na origem da 

textualidade.  
 

 

Retomando Foucault, quando afirma “o princípio do autor limita o acaso do 

discurso pelo jogo de uma identidade que tem a forma da individualidade e do eu”, 

Orlandi propõe a sua versão da função-autor. De sua parte, Orlandi ressalta “e aí está 

nossa contribuição específica para esta reflexão, gostaríamos de acrescentar, de acordo 

com o “princípio da autoria” de Foucault, uma outra função, a de autor (1988, p. 61). 

                                                           
4
 Este artigo foi publicado em Discurso e Leitura, em 1988. 
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Podemos pensar essa unidade que se faz a partir da heterogeneidade e 

que devia do princípio da autoria como uma função enunciativa. 

Teríamos, então, as várias funções enunciativas do sujeito falante, 

como segue, e nessa ordem: locutor, enunciador e autor. Onde o 

locutor é aquele que se representa como “eu”no discurso, o 

enunciador é a perspectiva que esse “eu” constrói, e o autor é a função 

social que esse “eu” assume enquanto produtor da linguagem. O autor 

é, das dimensões enunciativas do sujeito, a que está mais determinada 

pela exterioridade (contexto sócio-histórico) e mais afetada pelas 

exigências de coerência, não-contradição, responsabilidade, etc. 

 

 Para Orlandi, a função-autor, tal como a concebe, permite perceber que o sujeito 

entra na relação com o corpo do discurso, com o acesso ao seu acontecimento: 

 
Em meus trabalhos tenho ressignificado a noção de autoria e 

procurado deslocar também a de comentários/versões que não se 

limita apenas a uma questão formal, de repetição, mas de formulação, 

tendo a ver com a função-autoria tal como a concebo. Na função-autor 

efetiva do sujeito não reformula apenas em um sentido superficial, ele 

entra na relação com o corpo do discurso, com o acesso ao seu 

acontecimento. Ele desliza, produz efeitos metafóricos, faz funcionar 

sua memória discursiva (Orlandi, 2008, p. 4). 

 

 

Assim, do autor é exigido: “coerência, respeito aos padrões estabelecidos, tanto 

quanto à forma do discurso como às formas gramaticais; explicitação; clareza; 

conhecimento das regras textuais; originalidade; relevância e, entre várias coisas, 

unidade, não contradição, progressão, e duração do seu discurso” (1988, p. 78). 

Entretanto, para Orlandi (id. Ib.) essas exigências têm um sentido: “procuram tornar o 

sujeito visível (enquanto autor, com suas intenções, objetivos, direção argumentativa). 

Um sujeito visível é calculável, controlável, em uma palavra, identificável”. 

No capítulo “Nem escritor, nem sujeito: apenas autor” Orlandi (id. p. 75) declara 

que este foi escrito com interesse “na reflexão sobre atividade discursiva e a vida 

escolar”, e por isso após esclarecer a sua forma de conceber a função-autor diz “É, entre 

outras coisas, nesse “jogo” que o aluno entra quando começa escrever”, perguntando em 

seguida: “O que é preciso, então, para ser autor?” (id.  p. 79).  



39 

 

Para Orlandi (id. ib.): 

 
O que tem faltado, desse ponto de vista, quando se pensam as 

condições de produção da escrita, na escola, é compreender o processo 

em que se dá a assunção, por parte do sujeito, de seu papel de autor. 

Essa assunção implica, segundo o que estamos procurando mostrar, 

uma inserção (construção) do sujeito na cultura, uma posição dele no 

contexto histórico-social. Aprender a se colocar - aqui: representar - 

como autor é assumir, diante da instituição-escola e fora dela (nas 

outras instâncias institucionais) esse papel social, na sua relação com a 

linguagem: constituir-se e mostrar-se autor. Aí está uma tarefa 

importante da atividade pedagógica, na escola, em relação ao universo 

da escrita: responder a essa questão - o que é ser autor - é atuar no que 

define a passagem da função de sujeito-enunciador para a de sujeito-

autor. 

 

Eis onde deve incidir a reflexão linguístico-pedagógica para que o professor de 

língua possa atuar, dando a conhecer ao aluno a natureza desse processo no qual o 

“aprender a escrever” o engaja. E o momento é exatamente o da passagem do 

enunciador a autor. 

Como passar da multiplicidade de representações possíveis do sujeito, enquanto 

enunciador, para a organização dessa dispersão num todo coerente (e consistente) com 

que se apresenta o autor, responsável pela unidade e coerência do seu discurso? 

Podem-se pensar as várias características que são diferentes entre enunciado e 

autor. Isto leva Orlandi (1988, p. 79) a pensar que, "nessa reflexão, basta considerarmos 

uma das mais, senão a mais, importante: a responsabilidade". Nesse sentido, a 

responsabilidade do autor é cobrada em várias dimensões: "quanto à unidade do texto, 

quanto à clareza, quanto a não-contradição, quanto a correção, etc. Exige-se uma 

relação institucional com a linguagem" (id. p. 80). 

Para Orlandi:  

Em um mesmo texto, o enunciador pode se representar de várias 

maneiras. Por exemplo, na descrição de uma ponte, o enunciador pode-

se representar como estando debaixo dela, do interior de um barco que 

passa, e ao mesmo tempo na margem do rio sobre o qual ela está. Isso 

não resulta em nenhuma inconsistência textual. Da mesma forma, em 

um texto sobre salário, podemos ter o enunciador falando da perspectiva 

do patrão, ao mesmo tempo em que, em outro lugar do texto, ele 

representa a posição de empregado. Isto também não cria problema 

algum. Diríamos que cada posição representa um enunciador, podendo, 

pois, o texto ter vários enunciadores. Mas, em um caso como no outro, é 

preciso que o autor faça isso de maneira que o texto apresente unidade. 

É dele que se cobra essa unidade, não do enunciador (id. p. 80). 
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Orlandi (id. ib.), destaca que a escola deve oportunizar essa passagem, da função 

enunciador para a de autor, de modo que o aluno possa experimentar e apreender os 

mecanismos com os quais está lidando quando escreve. Para Orlandi (id. ib.), estes 

mecanismos são de dois tipos:  

 

a) mecanismos do domínio do processo discursivo, no qual ele se 

constitui como autor e;  

 
b) mecanismos do domínio dos processos textuais nos quais ele marca 

sua prática de autor. Creio que aí está configurada uma função da escola 

com respeito ao sujeito que escreve. 

 

Dessa forma, Orlandi (id., p. 82) conclui que a escola, como lugar de reflexão, é 

um lugar necessário para a elaboração da experiência de autoria, na relação com a 

linguagem. Embora não é suficiente, tendo em vista que a relação do aluno com o 

mundo fora da escola também possibilita a experiência da autoria. De toda forma, a 

escola. 

 

2.3 Memória, narração e história de vida como “matéria prima” para a autoria de 

professores 

 

Partimos do pressuposto que as concepções sobre as práticas docentes 

encontram-se enraizadas em contextos e histórias individuais que, segundo Cattani 

(1997), até mesmo a entrada dos futuros professores na escola, estendendo-se a partir de 

toda a trajetória escolar e ao longo da sua formação profissional e atuação com 

professor, uma vez que todos os sujeitos da pesquisa são professores da rede pública de 

ensino. 

Conforme Ecléa Bosi (2003, p. 69): 

 
[...] Se alguém colhe um grande ramalhete de narrativas orais, tem 

pouca coisa nas mãos. Uma história de vida não é feita para ser 

arquivada ou guardada numa gaveta como coisa, mas existe para 

transformar a cidade onde ela floresceu. A pedra de toque é a leitura 

crítica, a interpretação fiel, a busca do significado que transcende 

aquela biografia: é o nosso trabalho, e muito belo seria dizer, a nossa 

luta. 
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As palavras de Bosi (2003), na citação deste texto, nos convidam a refletir sobre 

o significado das histórias de vida, que desvelam, descortinam lembranças profissionais, 

lembranças de fotos marcantes da infância e fazem emergir a memória com a sua magia 

através de fatos, imagens, pessoas, lembranças que emocionam e que reconstroem 

histórias singulares carregadas de verdades, de emoções e sentimentos. 

No processo de investigação é importante ressaltar que o diálogo com as 

experiências das estudantes pôde proporcionar um espaço para a reflexão sobre as 

experiências pedagógicas marcantes de suas memórias. 

A experiência do trabalho educativo realizado na cultura escolar em meio a 

tantos outros saberes, é percebida como elemento de formação capaz de valorizar o 

papel dos saberes das práticas, constituídos pelos professores em sua formação e em 

suas vivências. 

Reconhecemos assim, as potencialidades contidas na explicitação dos saberes, 

práticas e experiências incorporadas às memórias narrativas pessoais e sociais e que ao 

serem refletidas podem trazer novos olhares para a formação docente. Segundo Bosi 

(1994, p. 55): 

 

[...] Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas repensar, 

com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. A memória 

não é sonho é trabalho. [...] A lembrança é uma imagem construída 

pelos materiais que estão, agora à nossa disposição, no conjunto de 

representações que povoam nossa consciência atual.  

 

Entendemos que ao trazermos as memórias das experiências marcantes das 

estudantes, que fazem a Licenciatura em Pedagogia do PARFOR/UENF, poderemos 

dialogar com as imagens rememoráveis instituídas socialmente em relação à docência e 

também memórias de infância. Nesse sentido, acreditamos que explorar a memória é 

interrogar o passado que está sempre dependente das próprias opiniões, perspectivas e 

acima de tudo, de nosso presente. 

 Em suma, o presente e o passado significam lidar não apenas com as 

percepções, valores, conhecimentos e linguagens que mudam, mas também com 

acontecimentos ocorridos após a época examinada. É sobre esse tempo em que o 

“novo” gera confianças para alguns e desafia o “velho”, que busquei nas 

entrelinhas das memórias das alunas, as injunções das práticas de formação através 

de seus testemunhos orais que ampliam nossas percepções sobre as suas 

experiências pedagógicas mais marcantes que revelam tradições e afetos e fatos 
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que são “escavados e recordados”, como na interpretação de Benjamin (1987, p. 

239): 

[...] A memória não é um instrumento para a exploração do 

passado; é antes, o meio. É o meio onde se deu a vivência, assim 

como o solo é o meio no qual as antigas cidades estão soterradas. 

Quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve 

agir como um homem que escava. [...] e certamente é útil avançar 

em escavações segundo planos. 
 

Pensar na qualidade educacional sugere reflexão sobre o papel dos professores 

nessa formação do pedagogo. Consideramos que as estudantes são sujeitos que por meio 

de suas histórias, dos seus relatos, reconstroem através da memória as suas experiências 

profissionais. De acordo com Oliveira (2000), essa reconstrução da memória possibilita 

a rememoração e a reflexão sobre os acontecimentos que produziram marcas e que 

inscreveram registros de interação com as diferentes aprendizagens construídas em 

tempos e espaços diferenciados.  

Nessa perspectiva, os estudos apontam o entorno das memórias marcantes de 

suas trajetórias profissionais, ressaltando que, ao relatar a sua história, é possível 

sistematizar conhecimentos significativos no seu processo de construção de “ser 

professor”. 

 

A formação não se constrói por acumulação, (de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas) mas sim através de um trabalho de 

reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção permanente 

de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir a pessoa 

e dar um estatuto ao saber da experiência. (NÓVOA, 1995, p. 45) 

 

As memórias de certos acontecimentos e fatos relevantes da infância, de 

vivências são marcantes. Coisas pequenas que impressionam e que as pessoas guardam 

muito são carregadas de verdades. O que há de especial nessas reminiscências, é que 

não obstante serem tão vagas encerra em um conteúdo inesgotável de emoção, de um 

momento de resgate de processos rememorativos.  

Dessa forma, a subjetividade desdobrada através de outros sujeitos nas histórias 

lembradas é a garantia da coerência interna do texto. O fato de ser a primeira pessoa a 

estruturar a narrativa, através de verbos rememorativos, garante o presente narrativo, 

estruturador e selecionador das lembranças, no que se pode chamar de tutela histórica. 
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As memórias sempre trabalham esteticamente com as lembranças de um sujeito 

que é exclusivo. Cada texto pode ter uma estrutura temática original, às vezes mais rica 

do que as autobiografias, pois o diálogo com o presente atualiza o passado, permitindo a 

reconstituição da vida pela linguagem, quando as lembranças não serão uma realidade, 

mas interpretações das coisas findas e do próprio destino pessoal.  

 Em nosso entender as histórias ajudam a encontrar um significado na vida, 

através do autoconhecimento, uma vez que estimulam a intuição, a imaginação, além de 

colaborar no sentido de estimular as funções psíquicas intelectuais e, muitas vezes, 

tornar claras as emoções, harmonizando ansiedades e aspirações, identificando 

dificuldades e sugerindo soluções simbólicas para os problemas que nos perturbam. 

Assim, nos trilhos por onde se movimenta o trabalho docente entrelaça-se a 

ressignificação de valores, crenças e teorias, que vêm sendo vivenciados nas teias de 

relações do ofício da profissionalidade. 

Nesta perspectiva, Josso (2008, p. 27) sustenta: 

 
A história de vida narrada é, assim, uma mediação de conhecimento 

de si em sua existencialidade, que oferece à reflexão de seu autor a 

oportunidade de tomada de consciência sobre seus diferentes registros 

de expressão e de representação de si, assim como sobre as dinâmicas 

que orientam a formação. 

 

Portanto, ao sistematizarmos as narrativas (auto) biográficas que foram 

registradas ao longo do percurso da pesquisa, favorecemos com que as reflexões sobre 

si realizadas por cada aluna participante ressignifiquem os seus mundos, forjando-se 

como agentes do seu processo de formação e o espaço escolar, como lócus privilegiado 

de formação e autoformação, apontado para uma nova epistemologia de formação. 

David Lowental (1998, p. 125) aponta que as narrativas orais condensam, 

expandem e reorganizam segmentos do passado, de acordo com a importância que 

lhes é atribuída. A compreensão do passado requer alguma consciência da 

localização temporal de pessoas e coisas; uma estrutura cronológica esclarece, 

coloca as coisas em contexto, demarca a singularidade indispensável dos eventos 

passados. 

Explorar a memória é interrogar, de acordo com Seixas (2001, p. 89), o 

que se aproxima dos 
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[...] procedimentos voluntários, sistêmicos e intelectuais da 

história, isto é, perceber a dimensão do que foi construída pelos 

depoentes como a memória dos fatos, aquela que é essencial à 

vida, mas corriqueira e superficial, porque está associada à vida 

prática, a repetição passiva e mecânica”.  

 

Na análise da autora, essa é a memória voluntária que está inserida no 

presente, do mesmo modo que nosso hábito, ao invés de representar o passado, 

“[...] somente o executa, por definição sensorial e motora”. Essa memória uniforme 

associada à inteligência é descrita por Proust como a que nos apresentam as faces 

sem verdade. 

 Ao entregarem-se, as alunas esperam algum retorno, mas não um retorno 

qualquer. Segundo Rodrigues e Pereira (2009, p. 63), as alunas esperam algo capaz de 

permitir uma dialogia, entendendo-a como um momento de produção de sentido, de 

dizeres e de trocas significativas.  

      Além da compreensão dos movimentos sobre a formação docente, as histórias de 

vida revelam aspectos significativos da vida dos professores ao longo de suas 

trajetórias, tanto pessoais quanto profissionais, e acusam a impossibilidade de separar o 

“eu pessoal do eu profissional” (NÓVOA, 1992, p. 7). Sendo assim, a constituição das 

identidades é um amálgama da história pessoal com a história profissional.  

As memórias de experiências de vida podem ajudar, então, a vislumbrar as 

identidades profissionais dos professores, revelando seus anseios e expectativas ante a 

profissão docente e a própria vida. Nessa direção, Dubar (1997) compreende que a 

constituição das identidades se dá por elaborações individuais e coletivas, a um só 

tempo associados aos processos de intervenção dos indivíduos sobre si e, também, a 

fatores externos. O autor enfatiza que a identidade profissional possui um caráter 

dinâmico e mutável, que constitui “não só uma identidade no trabalho, mas também e, 

sobretudo uma projeção de si no futuro, a antecipação de uma trajetória de emprego e o 

desencadear de uma lógica de aprendizagem, ou melhor, de formação” (DUBAR, 1997, 

p. 114) O indivíduo forja sua identidade profissional criando representações sobre si e 

suas funções, interligando processos formativos de ordem pessoal e profissional.  

Os estudos sobre as narrativas de vida apresentam a possibilidade de conhecer os 

processos coletivos, considerando os aspectos singulares e outras categorias sociais de 

cidadãos que não são os heróis ou ilustres. Nesta direção, Oliveira (2006, p. 52) pontua 

que ao considerar as vozes  
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[...] do (a) professor(a) aproximamos das referências, possibilitando 

compreender os múltiplos movimentos que temos neste território – o 

da docência e o da formação de professores. São múltiplos e 

singulares os processos, ao mesmo tempo, com algumas matrizes 

comuns, mas viabilizando, sempre, que os registros sejam refletidos 

sobre os sentidos produzidos e, mesmo, da necessidade de poderem 

ser reinventados.  

 

Em relação à ruptura com a linearidade do tempo histórico, Hernándes et al 

(2006, p. 3) esclarece que trabalhar com as histórias de vida de professores é trazer à 

tona lembranças das experiências mais significativas: “[...] criando narrativas com 

detalhes que não podem ser necessariamente evidenciados, mas são testemunhos da 

nossa subjetividade”.  

Essas tensões durante o percurso investigativo foram carregadas de medos, de 

inseguranças, de intimidação e de exposição. Por isso neste estudo procuramos explorar 

ideias, perceber motivos, sentimentos e sensações, vivenciadas, entendendo a 

articulação entre as funções exercidas pelas alunas entrevistadas e a suas histórias de 

vida na infância. Por outras palavras, compreendermos a vida profissional a partir da 

sua história de vida nos permitiu averiguar os significados atribuídos pelas alunas-

docentes aos acontecimentos, possibilitando recolhermos relatos sobre a sua formação e 

prática docente. 

 Por se tratar também de um recorte de um estudo sobre histórias vividas e 

memórias na formação docente, buscamos também analisar a relação entre as escritas e 

um recorte de lembranças das histórias, com propósito de compreender as implicações 

para a escrita na formação docente. 

 

Só uma história de vida permite captar o modo como cada pessoa, 

permanecendo ela própria, se transforma. Só uma história de vida põe 

e evidência o modo como cada pessoa mobiliza os seus 

conhecimentos, os seus valores, as suas energias, para ir dando forma 

à sua identidade, num diálogo com seus contextos. Numa história de 

vida podem identificar-se as continuidades e as rupturas, as 

coincidências no tempo e no espaço, as “transferências” de 

preocupações e de interesses, os quadros de referências presentes nos 

vários aspectos do quotidiano (MOITA, 1995, p. 116-117). 

 

A formação docente remete-nos a um processo de dimensões pessoais e 

profissionais, estimulado pelas experiências e aprendizagens adquiridas no decorrer do 

percurso de vida, do seu cotidiano profissional e pessoa. 
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Nesse sentido, Josso (2004, p. 49) entende que é pelo “[...] desenvolvimento de 

um saber sobre as suas qualidades e competências que o educando pode tornar-se 

sujeito da sua formação”. Para essa autora, a ideia de formação docente contínua deve 

objetivar um aprender a aprender, onde o espaço para a reflexão sobre experiências 

formadoras é marca essencial nas histórias de vida. 

A ampliação da complexidade em torno deste processo de formação transcende 

espaços formais, favorecendo não só a compreensão de certos fenômenos educativos, 

mas também uma (auto) reflexão, podendo vir a contribuir no aprimoramento e 

coerência entre teoria e prática, na construção da postura profissional docente, no 

desenvolvimento de metodologias e estratégias pedagógicas. 

A formação docente nos remete a pensar na abertura de espaços para que as 

experiências e práticas pedagógicas dos professores possam ser acolhidas, ouvidas, 

socializadas, ampliadas e ressignificadas nos espaços de formação. A constituição 

destes espaços vai se delineando à medida que nos aprofundamos nas diversas 

aprendizagens que vão sendo construídas, que nos permitem fazer escolhas e definir 

caminhos mais adequados às formas de aprender dos professores ao longo da vida. 

Neste contexto as histórias de vida se constituem como um enredo único e 

complexo que vão desvelando as relações familiares, pessoais, o meio social e cultural 

onde o sujeito se insere, revelando uma “teia narrativa” onde a carreira profissional e as 

memórias pessoais se desenrolam. As relações e as atitudes que o sujeito tem, consigo 

próprio e com o mundo, vão sendo desocultadas. Neste processo de formação/docência, 

Nóvoa (1995, p. 10) afirma que “esta profissão precisa de se dizer e de se contar: é uma 

maneira de compreendê-la em toda a sua complexidade humana e científica”.  

A narração permite ao docente e ao discente revisitar espaços e 

encaminhamentos de seu próprio processo de formação que podem lhe assegurar novos 

olhares a sua ação profissional. 

 

Ao narrar-se, a pessoa parte dos sentidos, significados e 

representações que são estabelecidos à experiência. A arte de narrar, 

como uma descrição de si, instaura-se num processo metanarrativo 

porque expressa o que ficou na memória. [...] um olhar para si marca, 

no contexto da pesquisa, a implicação e o distanciamento dos sujeitos 

narrarem suas histórias a partir de lembranças particularizadas das 

histórias de vida (SOUZA, 2006, p. 104). 
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Percebemos que é na essência da subjetividade dos fatos, acontecimentos, 

narrativas e representações, que as histórias de vida pessoal e profissional vão se 

constituindo na medida em que buscam conhecer as informações contidas na trajetória 

pessoal de cada indivíduo, dando-lhe liberdade para narrar livremente sobre suas 

experiências pessoais.  

Através das histórias de vida a memória pessoal emerge, trazendo lembranças de 

um passado que se perpetua no presente, permitindo perceber a evolução das 

representações e dos significados atribuídos a diversos acontecimentos da vida cotidiana 

dos sujeitos, onde os discursos e fatos correspondem à vida vivida por eles, 

constituindo-se como depoimentos vivos. 

 

A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse 

sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da 

lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações 

sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, suscetível de 

longas latências e de repentinas revitalizações. [...] A memória é um 

fenômeno sempre atual porque é afetiva e mágica, a memória não se 

acomoda a detalhes que a confortam; ela se alimenta de lembranças 

vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, particulares ou simbólicas, 

sensível a todas as transferências, cenas, censuras ou projeções 

(NORA, 1993, p. 9). 

 

Para Perez (1994), na narrativa o cotidiano ganha forma de linguagem e as 

imagens traduzem formas de ser e viver, reminiscências elaboradas e reelaboradas, 

histórias revisitadas, paisagens de um espaço-tempo de vida, de trabalho, de 

aprendizagem. Memórias, histórias e narrativas refletem e refratam o mundo cotidiano, 

criado na experiência e recriado na rememoração. 

Em suma, parte das memórias narrativas de trajetória pessoal e profissional e 

não se encerram, e representam somente uma síntese das ideias entrelaçadas em 

diferentes momentos de ações.  

Na próxima seção será apresentado o estudo de caso e a experiência da autoria 

com as alunas do PARFOR de maneira detalhada e as etapas da produção textual. 
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3 INVESTIGANDO AS RELAÇÕES DAS ALUNAS COM A ESCRITA  

 

    Nesta parte será apresentada a experiência da construção de um livro coletivo de 

autoria das alunas do PARFOR/UENF da qual participei e serviu de base para o 

primeiro levantamento de dados sobre a percepção da escrita delas. Mediante as 

respostas das alunas, pudemos constatar que o medo de escrever e a insegurança eram 

questões recorrentes na formação docente.  

 

3.1 Onde inicia a pesquisa: a experiência da autoria com as alunas-professoras  

 

Na primeira aula da disciplina Material Didático de Alfabetização: confecção e 

aplicação, em março de 2011, as alunas do PARFOR/UENF, logo após a apresentação 

individual, foram convidadas a escreverem uma história marcante que tinham vivido em 

sala de aula. A reação imediata da maioria foi de recusa. Os corpos chegavam para trás 

nas carteiras, mexiam as cabeças. Algumas reclamaram, “como a primeira aula podia 

começar precisando escrever?”.  

O professor também ficou surpreso com a reação e aceitou a recusa, solicitando 

que ao invés de escreverem, contassem as histórias oralmente. Aliviadas, atenderam ao 

pedido de sentarem em círculo e começaram a contar aleatoriamente. Das 16 alunas, 

duas ainda se recusaram, dizendo que não estavam se sentindo bem naquele dia. 

Surgiram histórias engraçadas, tristes, emocionantes, ameaçadoras, comoventes.  

Após a rodada de contação de histórias, o professor solicitou que as alunas 

escrevessem num papel um título para cinco histórias que lembrassem primeiro. Foi 

combinado que as quatro histórias mais lembradas pelas alunas, fariam parte de um 

livro de histórias em quadrinhos, confeccionado por elas na Micro Editora Semi 

Artesanal (MESA) que o professor estava equipando com verba de um projeto do 

Núcleo de História Oral do Laboratório de Estudos de Educação e Linguagem.  

A ideia de montar um livro com as alunas-professoras fazia parte do 

planejamento da disciplina, porém a ideia de que o medo de escrever das alunas poderia 

se tornar objeto de pesquisa surgiu naquele momento. 

 Um ano depois do referido “primeiro dia de aula”, o resultado mais visível dessa 

experiência foi a produção de 60 exemplares do livro “Professoras Autoras: Lembranças 

Profissionais”, com 90 páginas; contendo, além das quatro histórias em quadrinhos, a 
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narrativa da experiência e um minibiografia de cada aluna da turma de Pedagogia do 

PARFOR. 

Em relação ao livro, no quadro abaixo é possível observar os títulos das vinte e 

uma histórias em quadrinhos de autoria das alunas do PARFOR/UENF: 

 

Quadro 1 – Relação de títulos de histórias em quadrinhos das alunas PARFOR/UENF 

da 1ª Licenciatura de Pedagogia PARFOR/UENF, turma 2011-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O fato de escrever sobre a experiência, pela memória vivenciada traz a 

possibilidade de uma escrita significativa, presente em cada indivíduo. Larrosa (2004, p. 

160) destaca que: 

 
A experiência, a possibilidade de que algo nos passe ou nos aconteça 

ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase 

impossível nos tempos que correm: requer parar para pensar, para 

olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, 

parar para sentir, sentir mais devagar. 

 

Se observarmos alguns títulos da relação de histórias, veremos que sugerem 

situações inusitadas, curiosas, impactantes, paradoxais, por exemplo: “Com Deus não, 

vou para casa”; “O susto da boa alimentação”; “Palavras que machucam”; “O menino 

que comia inseto”; “A mãe parasita”; “A árvore que fala... que dia!; “Fabiano com o 

braço queimado”; ou simplesmente, “O remédio”. Interessante é que tais títulos não 

foram fruto de um exercício de criatividade para chamar a atenção do leitor, apenas de 

- Tristeza Repentina     - A surpresa 

- Os Sonhos da Renata     - O caso dos dois batons 

- Confusão      - Festa surpresa 

- O susto da boa alimentação    - Despertar 

- A árvore que fala... Que Dia!     - Um sapato no caminho 

- Fabiano: o menino com o braço queimado       - Gabriel 

- Educação é tudo     - Com Deus não, vou para casa. 

- O remédio      - Tem gente que olha, mas não vê    

- O menino que comia inseto    - Palavras que machucam 

- A mãe parasita     - Pedro e seu irmão 

 - Mudança de atitude: conversa de pai para filho 
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sintetizaram o que narravam as professoras-alunas. As narrativas sim possuíam carga 

emotiva, por isso marcantes, em situações fora do comum, o suficiente para gerar um 

título “chamativo”. Essa nomeação das histórias em si representou uma experiência de 

deleite para as autoras, tendo em vista a surpresa de encontrar em seu passado uma 

história pronta, “só faltava o título”, como disse uma das docentes-alunas. 

 Percebe-se que há muita emoção contida no início dos depoimentos no livro é o 

representativo do que se pretendeu ao enfatizar a relação entre autoria e memória, 

fazendo de sua narrativa a matéria-prima para resgatar o desejo e a crença no poder 

escrever, que será transcrito na íntegra: 

 

[...] Ao ser lançado o desafio expressamos várias reações como: 

nervosismo, ansiedade, entusiasmo, estranhamento, entre outros. 

Porém, no decorrer das falas das colegas, outros sentimentos também 

foram surgindo como risos, espantos e, sobretudo a identificação em 

cada fato contado.  

No final dos relatos, reproduzimos nossas experiências, reais e muitas 

vezes impactantes, em pequenos livros ilustrados. Em seguida, 

elegemos as melhores histórias contadas para que fosse confeccionado 

o nosso livro.  

Enquanto transcorria o semestre o professor Gerson buscou adquirir 

os equipamentos necessários para a sua confecção. Nesse tempo, 

fomos autoras de várias produções, o que nos levou a olhar de modo 

diferente a nossa relação com a escrita, pois aprendemos que as nossas 

experiências também são importantes e que por isso devem ser 

escritas e repassadas para outras pessoas. 

Nas últimas três semanas do semestre, finalmente, começamos a 

produzir o nosso livro. Então o professor dividiu a turma em pequenos 

grupos e colocamos a mão na massa, ou melhor, no papel.  

E o nosso livro começou a ganhar vida. De modo que todas nós 

estávamos envolvidas nesse projeto e imprimindo pouco a pouco 

nossas marcas. 

Graças à união e dedicação de todas nós conseguimos concluir este 

lindo trabalho que carrega um grande tesouro: a história dos nossos 

alunos, como também um pouco de cada uma de nós. 

Por isso sinta-se a vontade para compartilhar conosco da emoção de 

conhecer a realidade que vivenciamos no nosso cotidiano escolar. 

     Cleyde da Silva Lima Soares e Elisabeth de Souza  

     alunas da 1ª Licenciatura do PARFOR 

 

 

Ao ler esse trecho da apresentação do livro percebe-se um “quase” meta-

depoimento, representativo dos demais, reveladoras dos sentimentos de nervosismo, 

estranhamento diante do desafio proposto, e ao mesmo tempo revelador não apenas da 

satisfação, mas principalmente, da relação entre a memória e a autoria que pode ser 
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representada por essa que ora reproduzimos: “lindo trabalho que carrega um grande 

tesouro: a história de nossos alunos, como também um pouco de cada uma de nós”. 

Nesse sentido, percebemos que é necessário que haja na nossa linguagem escrita, 

voz, alma, espaço, liberdade, palavras que subsistam e que transportem consigo o seu 

lugar. Esse é o movimento de uma escrita viva, intensa, que foi carregada de 

sentimentos, de emoções lembranças de suas trajetórias, suas práticas em sala de aula, 

que as emocionaram, pois escrever requer tempo, trabalho, mas que ao longo do 

trabalho se torne prazeroso com o resultado final, nutrida de uma potência que se 

desloca da narrativa para o papel. 

 

3.2 Construção do instrumento de coleta de dados 

 

Nesta seção, destacamos as recomendações dos estudos de Selltiz et al (1974) 

para a construção do instrumento de coleta de dados; buscamos traçar um perfil das 

alunas participantes da pesquisa; destacamos a percepção das alunas em relação à 

escrita e a percepção das alunas em relação ao livro pronto e pontuamos as reflexões 

sobre a experiência de autoria. 

A obra de Selltiz et al. (1974), Métodos de pesquisa nas relações sociais, foi 

nossa referência para seguir recomendações quanto a construção do roteiro de entrevista 

e formulação das perguntas para o questionário aplicado na turma em sala de aula no 

ano de 2011, no primeiro e no segundo semestre. Essa escolha deve-se à atenção que 

Selltiz e colaboradores dão ao “conteúdo da pergunta”, de modo a precisar ao máximo o 

objetivo de cada questão do instrumento, eliminando assim possíveis ambiguidades, e 

mal entendidos. Conforme epígrafe do referido capítulo:  

 

Se desejamos saber como as pessoas se sentem – qual sua experiência 

interior, o que lembram, como são suas emoções e seus motivos, quais 

as razões para agir como fazem – porque não perguntar a elas? 

(ALLPORT apud SELLTIZ, 1974, p. 265). 

 

Segundo Selltiz et al. (1974, p.272), os questionários podem ser aplicados em 

grande número de pessoas ao mesmo tempo, exigindo que as perguntas sejam feitas aos 

indivíduos separadamente. Ele afirma que a entrevista é a técnica mais adequada para a 

revelação de informação sobre assuntos complexos, emocionalmente carregados ou para 

verificar assuntos subjacentes a determinada opinião apresentada. 
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Tanto nos questionários quanto nas entrevistas obtivemos as informações por 

meio de perguntas. Estas são muito adequadas para a obtenção de informações sobre o 

que a pessoa sabe, crê ou espera, sente ou deseja, pretende fazer, faz ou fez, bem como a 

respeito de suas explicações ou razões para qualquer das coisas precedentes (SELLTIZ 

et al., 1974, p. 273). 

Foi aplicado o questionário de identificação onde o conteúdo dirigido 

principalmente para a verificação de “fatos”, para que pudéssemos conhecer as alunas. 

Para obter “fatos” é necessário procurar diretamente as pessoas que estejam em 

condições para conhecê-los, e as pedir a informação desejada. Uma grande parte da 

maioria dos questionários e entrevista dirige-se à obtenção de fatos são perguntas a 

respeito da idade, educação, rendimento, nacionalidade, estado civil, profissão etc 

(SELLTIZ et al, 1974, p. 274).    

Sendo assim, do mesmo tipo são as perguntas sobre as características de 

comportamento, crenças, sentimentos, desejos, intenções, etc. (ibdem, p. 274). Por isso, 

é sempre pertinente fazer algumas perguntas, tais como as seguintes; como foi que a 

pessoa obteve conhecimento do “fato”- através de observação direta, por interferência 

de ouvir dizer, etc.? Que motivos pode ter a pessoa para escrever o “fato”?. Até que 

ponto a lembrança que a pessoa tem do “fato” é exata? Qualquer um desses fatores pode 

influir, por exemplo, mesmo numa simples informação. 

Para McGeock (1942 apud SELLTIZ, p. 274) a falibilidade da memória para 

acontecimentos que não se repetem para acontecimentos do passado distante, de pouco 

interesse e dificilmente compreensíveis; a qualidade passageira da memória e o fato de 

depender de fatores situacionais; a possibilidade de deformação da memória, ligados a 

acontecimentos de significação para o eu- todos esses fatores exigem cuidados quando 

se aceita como verdade, as lembranças das coisas passadas. E assim, nesta pesquisa, a 

memória foi utilizada como estratégia para a produção textual e a autoria.  

O primeiro questionário foi composto de 12 perguntas. Na primeira questão: 

Você tem o hábito de escrever? E logo após na segunda pergunta quando investigamos: 

O que você costuma escrever? São perguntas do “conteúdo dirigido principalmente a 

comportamento presente ou passado”. O comportamento presente ou passado de 

qualquer pessoa é um tipo de “fato” que ela pode observar de uma posição 

extremamente favorável. 
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A terceira pergunta foi bem direta: Você gosta de escrever? Essa é uma pergunta 

feita para verificar reações emocionais, precisa descobrir não apenas o sentimento do 

indivíduo, mas também as circunstâncias em que há tendência para o aparecimento de 

tais sentimentos, bem como a quinta questão. Essas questões também são categorizadas 

no “conteúdo dirigido, principalmente a verificação de sentimentos”. 

Na quarta pergunta quando foi questionado: Para que vocês escrevem? Com que 

propósitos ou objetivos? São dos “conteúdos dirigidos principalmente à descoberta de 

padrões de ação”, os propósitos da maioria delas era escrever para os familiares, 

escrever os trabalhos da universidade, ressaltaram também escrever somente como 

obrigatoriedade. 

Na quinta questão: Faça uma autoavaliação positiva da sua escrita? E na quinta 

questão (do item a): Agora uma autoavaliação negativa: também investigamos 

sentimentos, a autoavaliação é subjetiva, pessoal e depende de sua própria opinião em 

relação a leitura que o indivíduo faz de si mesmo. Essas questões também são 

categorizadas no “conteúdo dirigido, principalmente a verificação de sentimentos”, pois 

se trata de uma autoavaliação. Uma aluna mesmo fazendo a avaliação positiva da escrita 

ela apontava avaliações negativas. 

Na sexta questão: Você acha fácil escrever? Sobre o que a pessoa sente também 

é ressaltado como “[...] conteúdo dirigido para a verificação de crenças quanto aos 

fatos” (SELLTIZ et al., 1974, p.276). Questionamos o fato do que a aluna acredita ser 

fácil, e se acha fácil consegue escrever, e mesmo quando alguma aluna respondia ser 

fácil, apresentava os desafios e obstáculos da sua escrita. 

Quando na sétima questão: O que você acha que é preciso para você escrever 

bem uma história? O questionamento está voltado para a como “[...] conteúdo dirigido 

para a verificação de crenças quanto aos fatos” (SELLTIZ et al., 1974, p. 276), pois 

cada uma das alunas acredita que faltou algo, uma aluna respondeu que não tem o 

hábito da leitura, outra já respondeu que faltou coragem. 

Na oitava questão: Você como aluna, costuma pensar porque o professor lhe 

mandou escrever um determinado texto? Assim como na nona: Você, como professora, 

costuma explicar aos alunos por que pediu aos alunos para escrever um determinado 

texto? São dos “conteúdos dirigidos principalmente à descoberta de padrões de ação” 

bem como questão seguinte que indaga sobre a releitura. 
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Na décima questão: Você costuma relê o que escreveu mais de uma vez? São 

perguntas que são feitas quando se busca verificar o conteúdo dirigido principalmente 

como conteúdo dirigido para a verificação de crenças quanto aos fatos.  

Na décima primeira questão: Quando você quer escrever e não vem a palavra ou 

a ideia, o que você faz? Esta pergunta faz parte também do conteúdo dirigido para a 

verificação de crenças quanto aos fatos (SELLTIZ et al., 1974, p. 276). 

Na décima segunda questão: Você se julga uma pessoa que escreve bem? É um 

julgamento pessoal que envolve sentimentos sobre suas próprias ações, portanto cabe na 

mesma categoria da última pergunta sobre as emoções ao ver o livro pronto. O 

“conteúdo dirigido principalmente à verificação de sentimento”, Selltiz et al. (1974, p. 

277) ressalta que as crenças de uma pessoa quanto aos fatos darão, frequentemente, 

indicações muito claras de seus sentimentos e desejos e que o inverso é também 

verdade, uma reação emocional às vezes revela crenças que uma pessoa é incapaz de 

verbalizar.  

 Ele afirma que para compreender o comportamento de uma pessoa, o 

conhecimento de seus sentimentos pode ser pelo menos, tão produtivo quanto o 

conhecimento de suas crenças e que o método mais comum para pesquisar os 

sentimentos seja a inclusão de itens que se referem diretamente as diferentes reações 

emocionais possíveis- medo, desconfiança, desprezo, ódio, inveja, simpatia, admiração.  

Portanto a melhor maneira para pesquisar sentimentos é fazer perguntas que 

deem à liberdade para a resposta. Frequentemente as reações emocionais são 

excessivamente complexas para que sejam descritas numa frase. 

E fizemos uma pergunta em um segundo questionário sobre as emoções ao ver o 

livro pronto. O “conteúdo dirigido principalmente a verificação de sentimento”, Selltiz 

et al. (1974, p. 277) ressalta que as crenças de uma pessoa quanto aos fatos darão, 

frequentemente, indicações muito claras de seus sentimentos e desejos e que o inverso é 

também verdade, uma reação emocional às vezes revela crenças que uma pessoa é 

incapaz de verbalizar.  

Ele afirma que para compreender o comportamento de uma pessoa, o 

conhecimento de seus sentimentos pode ser pelo menos, tão produtivo quanto o 

conhecimento de suas crenças e que o método mais comum para pesquisar os 

sentimentos seja a inclusão de itens que se referem diretamente as diferentes reações 

emocionais possíveis- medo, desconfiança, desprezo, ódio, inveja, simpatia, admiração. 
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Portanto a melhor maneira para pesquisar sentimentos é fazer perguntas que 

deem à liberdade para a resposta. Frequentemente as reações emocionais são 

excessivamente complexas para que sejam descritas numa frase.  

A metodologia de Selltiz et al. (1974) foi de suma importância na elaboração das 

perguntas e nas análises das respostas. 

Recorreu-se à pesquisa qualitativa por ela possuir caráter exploratório, 

descritivo, indutivo e envolver atividades como análise de dados secundários. Para 

coleta de dados, buscou-se suporte em procedimentos/instrumentos como entrevistas, 

questionários, observações sistemáticas e aplicações de atividades de produção textual 

aos alunos da referida turma. 

 

3.3 O perfil das alunas participantes da pesquisa 

 

As alunas do PARFOR/UENF 2012/1 foram caracterizadas a partir de um 

questionário com um total de 12 perguntas e logo após aplicamos um questionário para 

investigar as emoções das alunas ao ver o livro pronto. Seus nomes foram devidamente 

preservados e identificados com nomes fictícios; a mais velha do grupo tem 55 anos e a 

mais nova 23 anos, são todas do sexo feminino, todas têm e-mail apesar de 36% não 

fazerem o uso deles. 

Todas têm telefones celulares e também têm computador em casa com internet. 

Essa rejeição muitas vezes se dá devido à falta de conhecimento com os recursos 

tecnológicos, ou por falta de hábitos do uso do computador por parte das alunas, sobre a 

forma como utilizá-las para adquirir praticidade no processo de ensino-aprendizagem. 

Quando as novas tecnologias educacionais não são usadas com regularidade, 

torna-se cada vez mais difícil o processo de inclusão digital tão esperado, pois o que 

importa é usá-las e não apenas tê-las. Por exemplo, 100% das alunas possuem 

computador em casa, 93% possuem internet e e-mail, mas apenas 36% responderam aos 

e-mails enviados pela sondagem, as outras precisavam aguardar a disponibilidade de 

outra pessoa, geralmente os filhos, para respondê-los. 

  Observa-se que existe uma gama de profissionais da educação, principalmente 

professores, que não aceitam as novas tecnologias como instrumento transformador da 

sua prática pedagógica, entretanto não duvidam de seus benefícios, nem de que 
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representam uma transformação na sociedade, concordando paradoxalmente com o que 

afirma Souza (2009, p. 10): 

[...] Ninguém duvida dos benefícios que a tecnologia da informação 

tem proporcionado. Acessar, em tempo real informações sobre quase 

tudo que existe no mundo e poder estabelecer contato com as fontes 

de informação representa uma drástica mudança de paradigma da 

sociedade. 

 

Todas as participantes são professoras atuantes da Rede Municipal de Ensino nas 

cidades de Campos dos Goytacazes e no município de São João da Barra e Macaé, esse 

é um dos requisitos para estarem cursando a Licenciatura em Pedagogia do 

PARFOR/UENF. 

De um total de 17 alunas, 12 possuem graduação em outras áreas e 5 alunas não 

possuem nenhuma formação superior, são todas alunas da primeira Licenciatura em 

Pedagogia do PARFOR/UENF. Neste grupo 2 alunas são professoras das Secretaria 

Municipal de Educação de São João da Barra, um total de 14 das alunas são professoras 

da Secretaria Municipal de Campos dos Goytacazes, e 1 aluna é professora da Secretaria 

Municipal de Educação de Macaé. 

De forma individualizada, destacamos algumas considerações a respeito delas: 

 

1) Ana tem 32 anos, e atua como professora no Colégio Municipal Zelita Costa de 

Azevedo, leciona no quarto ano do Ensino Fundamental no Município de 

Macaé. Ela mora em Macaé e tem 2 filhos e não tem curso superior. 

 

2) Bia tem 33 anos, e atua como professora no Município de Macaé, conseguiu 

uma permuta para trabalhar no Município de Campos dos Goytacazes na Creche 

Irmã Zilda em Conselheiro Josino com crianças na faixa de 2 e 3 anos. Ela me 

confidenciou o seu sofrimento na hora de escrever suas memórias de infância, 

que foi um momento muito triste para ela, um verdadeiro sofrimento, teve que 

voltar a essas lembranças que lhes causava muitas angústias. 

 

3) Celma é viúva, natural de Gargaú, São Francisco do Itabapoana, trabalha no 

Estado desde 1994, no ensino fundamental, formou-se em Serviço Social na 

UFF, é pós-graduada em Psicopedagogia e atua como professora na Escola 
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CIEP Pedro Álvares Cabral que fica situado ao lado do lixão da cidade no 

Município de Campos dos Goytacazes.  

 

4) Dalva atua como professora de berçário no quarto distrito de Campos dos 

Goytacazes na Creche Escola Maria Da Conceição dos Santos Tavares, fez o 

Curso Normal Superior em 1978, e cursou também a especialização em 

Educação Infantil. Dalva trabalha na Zona Rural na educação infantil que era 

seu sonho de infância. 

 

5) Eliane é a mais velha do grupo, tem 51 anos, tem 2 filhos e 3 netos, atua como 

professora no Município de Campos dos Goytacazes, E me disse que tem um 

email, mas não faz o uso dele, foi a sobrinha dela que fez só para a escola, não 

tem nenhuma intimidade com os recursos tecnológicos e não se interessa em 

aprender. E também não possui curso superior e relatou ter pavor do 

computador, que depois de certa idade não consegue se concentrar na tela e fica 

muito nervosa. 

 

6) Fabiana é casada e tem 2 filhos e atua como professora da Estadual de Ensino 

em Campos dos Goytacazes. Ela leciona no quarto ano do Ensino Fundamental. 

F. Relatou que começou a trabalhar em Macaé e agora trabalha em Campos. 

 

7) Gabi é casada e tem 1 filho, atua como professora na Educação Infantil. Ela 

nasceu em São João da Barra e leciona em Campos dos Goytacazes, ela tem 

duas matrículas e afirma que nunca tem tempo pra nada, trabalha em duas 

escolas e a vida dela é uma correria e só escreve o necessário. 

 

8) Hilda tem 1 filho, possui curso superior, fez Serviço Social na UFF anos, e atua 

como professora das séries iniciais na Escola no Município de Campos dos 

Goytacazes a nove anos. 

 

9) Ivone tem 1 filho, é casada e possui curso superior, fez Serviço Social na UFF, 

atua como professora do Ensino Fundamental na Escola Municipal São 

Francisco de Assis no Município de Campos dos Goytacazes a onze anos. 
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10)  Jane É casada e não tem filhos, atua como professora no CIEP-265 

Municipalizado Professora Gladys Teixeira no Município de Campos dos 

Goytacazes, tem a função atual de Professor-coordenador do Programa Mais 

Educação e já atuou em diversas áreas da Educação. M não tem curso superior e 

relata que “não tem hábito de escrever, não gosta, eu queria até adquirir esse 

hábito, mas infelizmente não despertou em mim até hoje esse prazer”. 

 

11)  Luiza tem 32 anos, e atua como professora na Escola Municipal Alcebíades 

Candiano no Município de Campos dos Goytacazes. L não possui curso superior 

e atua na Educação Infantil. Ela respondeu o primeiro questionário e depois 

rasgou todo e me disse que sua letra era feia e eu iria reparar seus erros, essa 

aluna me chamou a atenção, pois fugia de mim durante toda a pesquisa de 

campo e repetia o tempo todo que não iria responder o questionário. O seu olhar 

era de pavor com a minha presença. Naqueles encontros eu era a pessoa que 

estava insistindo o máximo para que ela demonstrasse suas fragilidades. Foi bem 

clara, “eu não quero responder isso, não é nada com você, é comigo”. Luiza 

resistiu o tempo todo a escrita... não respondeu o questionário. Não queria se 

encontrar comigo, insisti muitas vezes, mas não teve jeito, por fim ficou me 

evitando todo o tempo. 

 

12)  Maria atua como professora na Escola tal no Município tal. Ela nasceu em 

Campos dos Goytacazes. Maria me conta que é divorciada e tem um filho, antes 

de se formar orientava crianças em sua própria residência quando terminou a 

oitava série decidiu ser professora. Ela diz que tem um computador que só as 

filhas usam e que ela não sabe nem onde fica o botão que liga a máquina. 

 

13)  Nélia atua como professora II na Creche Escola Francisco Cordeiro Pereira, é 

professora do maternal no Município de Campos dos Goytacazes, fez o Curso 

Normal Superior A aluna N relatou em seus escritos que “espera uma fórmula 

mágica que a faça escrever bem. Diz também que escrever é complicado, 

principalmente quando é necessário criar ou expressar sentimentos. Por isso me 

sinto travada em certos momentos (em muitos momentos). 
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14)  Olga é casada e tem 4 filhos, possui o Curso Técnico em Contabilidade e atua 

como professora na sala de recurso da Escola Municipal Vilmar Cava Barros, no 

Município de Campos dos Goytacazes. P relatou: “Tenho dificuldade em relatar 

textos lidos por mim e com isso prefiro não escrever”. “Sou muito preguiçosa”. 

A aluna Olga resistiu responder o questionário do segundo momento 

questionário, procrastinou o máximo que conseguiu, mas acabou cedendo. 

 

15)  Penélope tem 43 anos, é casada e me disse que não tem nenhum problema com 

a escrita e que sempre gostou de escrever muito. P se referiu à escrita como uma 

tarefa fácil, me disse que gostava de escrever, mas se preocupava com a 

gramática e a concordância. 

 

16)  Queli tem 2 filhas e leciona na Escola Municipal Augusto Machado Viana no 

Município de Campos dos Goytacazes. Ela fez o Curso Normal Superior no 

ISEPAM e atua a 8 anos na Educação Infantil. Queli Relatou que não faz uso do 

computador para escrever nada, e prefere ler um livro, e para responder o 

questionário me disse que só responderia se as respostas fossem de marcar, se 

fosse para ela escrever ela não ia responder. 

 

17)  Ruana atua como professora na Escola do Município de Campos dos 

Goytacazes no ensino Fundamental. Ruana me conta que é casada e me deu 

muitas desculpas para não responder ao questionário, tive que insistir muito, 

depois de muitas tentativas acabou cedendo, me ela relatou ter muita vergonha 

de escrever, e que também tem receio de ser criticada e humilhada por não saber 

escrever bem. Por ser professora do Ensino Fundamental ela diz que tem a 

obrigação de escrever certo e quando não consegue sofre muito com isso. 

 

 

3.4 As percepções das alunas em relação à escrita 

 

Conforme sondagem realizada, o medo de escrever associado à resistência 

também ao exercício da escrita, e correspondente falta de desejo e esforço, observou-se 

que se configura um contexto que interfere negativamente na comunicação das 
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docentes-alunas. Entretanto, se no processo de autoria está presente o desejo de 

comunicação, que se dá por exigência vital, é possível que o esforço seja reconvocado à 

coragem e à disposição de escrever, em meio às emergentes novas tecnologias, mesmo 

que o medo e a resistência mantenham-se presentes. 

 

A primeira questão: Você tem o hábito de escrever?  

Para as respostas havia 3 opções: sim/ não e não sabe/não respondeu. Sobre o 

hábito da escrita entre 17 participantes da pesquisa, 5 responderam que sim, que tinham 

esse hábito de escrever e 12 responderam que não possuíam o hábito da escrita. Não 

podemos desvincular a docência da escrita, pois o exercício da escrita é parte integrante 

das ações cotidianas das alunas que ao mesmo tempo são professoras da rede. 

A linguagem, em todas as suas manifestações é o eixo gerador do processo de 

ensino em todos os níveis de escolaridade. A linguagem escrita tem sua ênfase na 

alfabetização, manifestando suas marcas principalmente pelo domínio do código na 

criação, elaboração e produção de textos.  

Portanto, só se aprende a escrever, escrevendo, isto é, colocando no papel, da 

forma mais coerente possível, o que se passa em nossa mente. Sabe-se que o aluno 

adulto vem para a escola para aprender a ler e escrever. Aos educadores cabe o 

importante papel de articular este aprendizado aos demais conteúdos e com a leitura 

crítica do mundo. 

Todas as ações do homem estão postas no papel: sua literatura, sua ciência, seu 

direito, sua religião, etc. Tudo isso se constitui em artefatos da escrita. O homem, suas 

ideias e seu mundo são vistos através desses artefatos. Para David Olson:  

O tema da escrita tem a ver com as propriedades especiais e peculiares. 

 

Desses artefatos, com esse mundo de papel, com sua força e suas 

limitações, com seus usos e abusos, com sua história e mitologia; e 

tem a ver com os tipos de competência e com as modalidades de 

pensamento e percepção que intervêm na abordagem e na exploração 

desse mundo de papel (OLSON, 1997, p. 10). 
 

A escrita está intimamente relacionada a esses artefatos, ou seja, ao mundo de 

papel – com toda sua força e suas limitações. O domínio da escrita é útil e importante e 

há quem afirme e sustente que esse domínio, tal como a circuncisão, o batismo ou a 

formação em escola privada, representa o acesso a uma elite privilegiada; havendo 
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também quem garanta que, além de útil e importante, o domínio da escrita contribui 

para o desenvolvimento da racionalidade e da consciência. 

David Olson (1997) defende que os sistemas da escrita não foram criados para 

representar a fala, mas tão somente para a comunicação de informações. O ponto de 

vista defendido com veemência é o de que os sistemas da escrita proporcionam os 

conceitos e a as categorias para pensar a estrutura da língua falada, e não o contrário. 

Nas palavras deste autor: “A consciência da estrutura linguística é produto do sistema 

da escrita, e não uma pré-condição para o seu desenvolvimento!” (ibdem, p. 84). 

 

Na segunda pergunta: O que você costuma escrever? 

Nestas respostas tinha como opção para marcar mais de uma questão 12 delas 

responderam que escrevem com frequência, essa frequência está relacionada às 

atividades cotidianas da escola, são os relatórios e diários escolares, e aos trabalhos 

acadêmicos da universidade e também as escritas dos pequenos recados escritos para os 

filhos e 5 delas responderam que só escrevem de vez em quando. É interessante 

ressaltar que são alunas e professoras em exercício, convivem cotidianamente com a 

escrita como ferramenta ininterrupta e necessária e isso contradiz a sua prática 

profissional e universitária. Entende-se como uma resposta inconsciente da realidade. 

 

A terceira pergunta foi bem direta: Você gosta de escrever?  

Nessa questão havia três opções de resposta: a- sim/ não, b- não com 

justificativa; e c- não sabe/ não respondeu. Quando foi as alunas-docentes foram 

perguntadas pelo gosto pela escrita, 7 responderam que sim, que gostavam de escrever e 

que através da escrita elas poderiam expressar ideias sentimentos, emoções. Ressaltaram 

o relaxamento que a escrita proporciona o exercício da linguagem e a ampliação do 

vocabulário que a escrita oferece. Já um número maior de alunas respondeu de forma 

negativa sobre o gosto pela escrita, perfazendo um total de 10 alunas.  

As alunas do PARFOR/UENF confidenciaram suas fragilidades e expuseram 

suas lacunas da formação escolar e acadêmica nas respostas negativas. A aluna Ana 

relatou “não me sinto segura com regras gramaticais”... A aluna Bete “Só escrevo 

quando tem necessidade ou para atender alguma exigência”... A aluna Dalva 

respondeu “Tenho dificuldade de arrumar o conteúdo escrito”. A aluna Eliane “Fico 

insegura e acho que as ideias não se associam com a outra”. A aluna Fabiana ressaltou 
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a “falta de tempo que contribui e a força de vontade”. A aluna Olga “Tenho preguiça 

quando tenho que desenvolver um texto”.  

 A escrita deve ter significado e ser incorporadas a tarefas necessárias e 

relevantes a vida. Ensinar escrita de letras deveria ser diferente de ensinar a linguagem 

escrita. Assumimos que “a escrita é um processo de relacionar unidades de sons a 

símbolos escritos, e também um processo de relacionar ideias e organizar o pensamento 

em linguagem escrita” (SOARES, 1998, p. 67-68) e o desejo e o esforço de escrever, de 

aprender são de extrema relevância para as alunas. 

Nesse sentido, quando Charlot (2000) trata do desejo e do esforço para a 

aprendizagem auxilia na compreensão da relação do sujeito com a escrita, seja na 

universidade, seja no cotidiano escolar da educação básica. De maneira geral, os 

discursos das alunas do PARFOR/UENF mostraram reações de dificuldade, medo e até 

mesmo de pavor em relação ao ato da escrita, mas não só. Por isso, faz-se necessário 

ampliar o olhar, potencializar as reflexões sobre o desejo em relação à escrita. Sem 

considerar esse desejo, essa pré-disposição na qual a pulsão vem do próprio sujeito, de 

sua relação consigo mesmo e com o mundo, como elemento necessário à autoria textual, 

não haverá a libertação da escrita – toda a educação supõe o desejo como força 

propulsora que alimenta o processo.  

 Mas, só há força de propulsão porque há força de atração: o desejo é sempre 

“desejo de”. A criança só pode construir-se porque “o outro e o mundo são humanos e, 

portanto desejáveis” (ibdem, p. 54). Fato que nos faz refletir: o que desperta esse 

esforço nas professoras só pode acontecer dentro delas mesmas. 

 

Na quarta pergunta quando foi questionado: Para que vocês escrevem? Com 

que propósitos ou objetivos?  

 Essa questão havia 14 opções de respostas e elas poderiam responder mais de 

uma, só 2 responderam que era para ampliar os conhecimentos, é um número pequeno 

que se preocupa com o conhecimento 3 delas foram bem objetivas e responderam que 

era para melhorar a habilidade da escrita, essas acreditam no exercício da escrita como 

estratégia de ampliação de habilidades, e 5 responderam que escreviam para atender as 

necessidades das aulas, é a escrita simplesmente por pura obrigatoriedade. 

 

Na quinta questão: Faça uma autoavaliação positiva da sua escrita? 
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 A resposta era livre. Uma das respostas mais relevantes foi quando foi feita para 

destacar a relação positiva com a escrita a aluna Bia “Não tenho o hábito da escrita 

como citei acima, mas quando necessário procuro escrever. Mas estou tendo o hábito 

da leitura para que me ajude na escrita”. E o hábito da leitura é de suma importância, 

não temos como separar a leitura da escrita, elas caminham juntas durante todo o 

percurso da profissionalização e formação das alunas. 

Antônio Cândido, em sua obra O direito à literatura (1995), afirma que a 

literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob a pena 

de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e a visão 

do mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto nos humaniza. Negar a 

fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. Os alunos precisam ter prazer no 

uso das palavras 

 

Ao usar as palavras, eu as faço minhas do mesmo modo que 

você, usando as mesmas palavras, as faz suas. É por esse 

processo simultaneamente individual e coletivo, que as palavras 

se modificam, se dividem e multiplicam, vestindo de sentido o 

fazer humano (apud COSSON, p. 16). 

 

 A aluna Celma foi bastante econômica “Sou clara e objetiva”, essa resposta 

econômica deixa muito evidente a insegurança de escrever demais e se perder na escrita. 

Assim como a aluna Jane que respondeu “não tenho”, ela foi pragmática em sua 

resposta, mas ao observarmos sua redação para explicar sua relação é evidente a sua 

carência gramatical.  

 Já a aluna Dalva me chamou a atenção “Acho minha escrita pobre, gostaria que 

fosse mais clara e de vocabulário prático e objetivo” mesmo perguntando pra ela qual é 

a relação positiva ela se confunde e é ressaltada a baixa autoestima da aluna. 

 

Na quinta (questão no item a): Agora uma autoavaliação negativa:  

Nessa questão era para destacar a relação positiva com a escrita e a resposta era 

livre. A aluna Bia “Com a chegada da tecnologia, com o computador, nos ajuda a 

escrever menos” e o acontece é exatamente o contrário, nunca se escreveu tanto com os 

recursos tecnológicos. Assim como o discurso da aluna E que afirmou que “Foi com a 

tecnologia que as pessoas se acomodam e escrevem menos”. Ao longo dos estudos 

percebemos a resistência e as inseguranças das professoras em relação às novas 

tecnologias. 
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 Essa resposta é muito pertinente aos estudos do Charlot que ressalta a falta de 

vontade, do desejo de escrever. Tanto na produção de seus próprios textos, como nos 

usos de recursos tecnológicos virtuais. Com a expansão da informática, emergiram 

inúmeras novas tecnologias. As novas tecnologias são as ferramentas que fazemos uso 

para solucionar, da melhor forma, questões as quais levariam, talvez, muito tempo para 

que fossem resolvidas. Isto vem tornando cada vez mais prático e confortável o 

processo de execução das nossas atividades diárias, dos mais variados tipos. Estas novas 

tecnologias estão em todos os lugares, e nos diversos segmentos da sociedade, não 

ficando de fora, é claro, o setor educacional, onde, irremediavelmente, acaba 

influenciando o processo de ensino-aprendizagem.  

Porém, não é possível desprezar as já existentes, no caso, as tecnologias 

educacionais. Por isso, o desafio no campo educacional no que se refere à formação das 

alunas professoras do PARFOR é muito maior do que simplesmente a utilização de 

recursos tecnológicos de ponta. Em outras palavras, a questão nodal reside em articular 

o conhecimento anterior com o novo que chega e as ameaça. 

Várias alunas do PARFOR se mantiveram bastantes resistentes em relação ao 

uso das novas tecnologias na condução da sondagem. Por exemplo, a última aluna a ser 

entrevistada relatou que em sua residência há computador e internet, mas  

 

Nem eu nem meu marido usamos o computador, só minha filha que 

mexe, não temos e-mails, Facebook, nada disso, só a escola onde 

trabalho é que pediu para fazer o e-mail, mas eu não mexo, prefiro ler 

um livro a mexer no computador (entrevista com RFS). 

  

Este não foi um caso isolado, a maioria delas resistiu ao uso do e-mail e a 

responder ao questionário online quando solicitadas. Durante todo o percurso 

investigativo da pesquisa, somente uma aluna respondeu o questionário pela internet. 

Na concepção de Freire: 

 
[...] a educação constitui-se em um ato coletivo, solidário, uma troca 

de experiências, em que cada envolvido discute suas ideias e 

concepções. A dialogicidade constitui-se no princípio fundamental da 

relação entre educador e educando. O que importa é que os 

professores e os alunos se assumam epistemologicamente curiosos 

(FREIRE, 1998, p. 96). 
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A curiosidade é fator fundamental para que as professoras possam buscar novas 

formas de incorporar as tecnologias de informação e comunicação em sua prática 

docente adotando sustentada por ambientes virtuais colaborativos, “faço questão de ir 

me tornando um homem do meu tempo. Como indivíduo, recuso o computador porque 

acredito muito na minha mão. Mas como educador, acho que o computador, o vídeo, 

tudo isso é muito importante” (FREIRE, 2001, p. 198).  

A tecnologia, por si só, não responde aos questionamentos que fazem parte do 

processo, tanto da sociedade quanto da escola, geradas e impulsionadas por seres 

humanos em suas manifestações, propostas, reivindicações, lutas e conquistas ao longo 

da história.  

O professor não pode ser mais um mero transmissor de informações. A 

utilização da internet deve propiciar aprendizagens significativas às alunas que são 

professoras do ensino Fundamental da Rede Pública, para possibilitar a criação e 

construção de conhecimentos que ampliem a capacidade crítica das pessoas. 

Segundo os estudos de Santo (2012, p. 111) com a necessidade de assumir o 

papel de educador diante deste novo aspecto do mundo tecnológico, é válido refletir 

sobre uma nova proposta de trabalho, criando novas condições para que a escola possa 

desempenhar seu papel de formadora de cidadãos, aproveitando as novas ferramentas 

oferecidas pelas novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC‟s); e a 

formação dos professores, na busca de alternativas formativas tanto para os alunos 

quanto para os docentes.  

Assim, entendemos que a escrita das redes sociais transborda pelas várias 

dimensões humanas, mesmo entre aqueles que resistem ao seu uso. E, se ainda não 

sabemos como lidar com estas redes, e não há como ignorá-las. 

 

Na sexta questão: Você acha fácil escrever? 

Nesta questão sobre a facilidade da escrita, apenas 4 alunas responderam que 

sim, e 13 responderam que não acham fácil escrever, a aluna Ana “Porque me preocupo 

em escrever bobagens”, a aluna Dalva “Ás vezes tenho medo da grafia e das 

concordâncias”, esse é o medo maior que assombra todas as alunas. A aluna Gabi 

desabafou “Encontro na escrita muita dificuldade” a aluna ressaltou a sua preocupação 

com a gramática e a escrita formal “Porque você tem que seguir muitas regras e 

concordâncias gramaticais”. 
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Garcia (1986) ressalta a importância de aprender a escrever “aprender a escrever 

é aprender a pensar” mesmo não achando fácil a escrita faz parte do cotidiano das 

alunas que são professoras da rede pública de ensino.  

Quando na sétima questão: O que você acha que é preciso para você escrever 

bem uma história? 

 Nesta questão também foram 14 as opções de respostas, e o questionamento era 

o que elas achavam que era preciso para que elas escrevessem bem uma história, e 2 

responderam que ter hábitos de leitura seria de suma importância, 4 destacaram que 

precisariam ter criatividade, 9 responderam que precisariam fazer um planejamento e 10 

responderam a motivação. Ao observar esse resultado o que fica bem claro é que a 

motivação foi importantíssima na produção textual. 

A aluna Jane disse que “Não, tenho o hábito de escrever, eu queria até adquirir 

esse hábito, mas infelizmente não despertou em mim até hoje esse prazer” como essa 

aquisição fosse uma coisa mágica sem esforço, como se alguém fosse ensinar uma 

técnica infalível. As alunas Maria, Nelia e a Eliane, e responderam que “É arriscado 

escrever, pois não se sabe como as pessoas entenderão os meus escritos. Corro o risco 

de ser mal interpretada”. “Escrever é complicado, principalmente quando é necessário 

expressar sentimentos. Por isso, me sinto travada em certos (ou muitos momentos)” 

“Tenho dificuldade em relatar textos lidos por mim e com isso prefiro não escrever” O 

medo e a insegurança são bem acentuados, é o registro escrito que assusta a exposição 

de suas fragilidades, de suas lacunas de formação de seus medos de exposição. 

Sendo assim, entende-se a tensão existente no ato de escrever relatado pelas 

alunas, quando Clarice Lispector (2010, p. 91) enfatiza: 

 

Eu disse uma vez que escrever é uma maldição. Não me lembro 

porque exatamente eu disse, e com sinceridade. Hoje repito: uma 

maldição, mas uma maldição que salva. [...] É uma maldição porque 

obriga e arrasta como um vício penoso do qual é quase impossível se 

livrar, pois nada o substitui. É uma salvação. Salva a alma presa, salva 

a pessoa que se sente inútil, salva o dia em que se vive e que nunca se 

entende a menos que se escreva. Escrever é procurar entender, é 

procurar reduzir o irreproduzível, é sentir até o último fim o 

sentimento que permaneceria apenas vago e sufocador. Escrever é 

também abençoar uma vida que não foi abençoada. 

 

Se aceitarmos o postulado de Soares (2004, p. 20) de “educar pela comunicação 

e não para a comunicação”, é possível vislumbrar que não é o fim de novas 
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possibilidades, as docentes-alunas terem atitudes de resistência às novas tecnologias. O 

fio da meada pode estar em instituir a prática de interação entre aqueles que sabem e os 

que ainda não sabem usar esta ou aquela nova tecnologia em favor da “coragem” de, por 

exemplo, aprender a corrigir automaticamente a escrita de um texto, mas se faltam 

desejo e esforço: onde o desejo para o esforço de escrever? 

 

Na oitava questão: Você como aluna, costuma pensar por que o professor lhe 

mandou escrever um determinado texto? 

Como foi questionado sobre o costume de pensar o motivo pelo qual um 

professor pede para que elas escrevam um determinado texto, tinha opção de sim, não e 

a justificativa na resposta negativa. E 11 das respostas das alunas foram que sim e os 

motivos foram os mais variados, e 3 das alunas afirmaram “Porque algum propósito tem 

ali”, “Ao pedir um texto, ele tem um propósito”, “sempre é bom saber o objetivo da 

proposta”. A aluna Olga se preocupou com as exigências e respondeu que “Acho que 

sempre quer muito mais do que eu posso escrever”. E somente 2 responderam que não.  

 

Na nona questão: Você, como professora, costuma explicar aos alunos por 

que pediu aos alunos para escrever um determinado texto? 

Nesta questão 10 responderam que sim e 2 responderam que não, pois elas 

trabalham com a Educação Infantil, e uma não respondeu.  

 

Na décima questão: Você costuma relê o que escreveu mais de uma vez? 

 

Nesta questão 11 responderam que sim e somente 4 responderam que não, que 

não tem o hábito da releitura, e é a releitura o mecanismo de compreensão do discurso. 

Orlandi (1988) diz que a leitura, enquanto proposta para considerá-la na 

perspectiva discursiva, tem objetivos internos e externos. Um dos objetivos externos é 

problematizar, ou melhor, questionar os processos de seleção da leitura junto aos que 

trabalham no seu ensino e o objetivo interno é aprender o funcionamento da 

“compreensão”, no domínio do discurso, o que significa, quais são os seus mecanismos, 

o que representa em termos de discurso, uma vez que: 

 

A reflexão sobre o funcionamento discursivo da compreensão tem um 

retorno que incide sobre uma questão crucial para a própria análise do 

discurso: a constituição dos processos de significação. Não é só quem 

escreve que significa; quem lê também produz sentidos (ORLANDI, 

1988, p. 67). 
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Na décima primeira questão: Quando você quer escrever e não vem a palavra 

ou a ideia o que você faz? 

Nesta questão as alunas poderiam optar por mais de uma resposta e 2 não 

responderam, 11 alunas responderam “releio o que escrevi” e 3 que “utilizam o 

dicionário” e 6 das alunas “solicitam ajuda da pessoa mais próxima”. Um total de 4 

alunas responderam “pulo a palavra/ideia e continuo a escrever, depois volto e 

continuo e volto para completar a ideia”. Perfazendo um total de 7 alunas responderam 

outros motivos sem justificativa. E somente 2 alunas responderam que refletem até 

encontrar a palavra. 

 

 Na décima segunda questão: Você se julga uma pessoa que escreve bem?  

Essa questão abordava a questão da escrita continha 8 opções de respostas, 

podendo marcar mais de uma opção, e a pergunta era se elas escreviam bem 11 delas 

disseram que não. A aluna Ana simplesmente não respondeu o motivo, só respondeu 

que não. Ana aluna Bete respondeu “Estou engatinhando, como citei acima estou 

tomando o hábito da leitura” e a aluna Celma afirmou que “Já escrevi melhor, hoje 

talvez, pela falta de leitura”. A aluna Dalva “Justamente por ter dificuldade e 

objetividade de expor meus pensamentos e organizar ideias. Acho que é isso”. A aluna 

Eliane “Não tenho hábito de ler fico com medo de me expressar errado e até mesmo na 

concordância”. A aluna Fabiana “Falta muita mais ideia e habilidade”. A aluna Gabi 

respondeu “Tenho erros e não me expresso muito bem, embora eu ente fazer o melhor”. 

A aluna Maria “Justamente por ter dificuldade e objetividade de expor meus 

pensamentos e organizar ideias. Acho que é isso”. 

Mattoso Câmara (2001, p.61) afirma que “qualquer um de nós senhor de um 

assunto é, em princípio, capaz de escrever sobre ele. Não há um jeito especial para a 

redação, ao contrário do que muita gente pensa. Há apenas uma falta de preparação 

inicial, que o esforço e a prática vencem”. Essa falta de preparação inicial que Mattoso 

cita, decorre muitas vezes da ausência de conhecimento da estrutura do texto a ser 

elaborado e da carência de leitura, mas, acrescentamos, não só a leitura de algo escrito, 

como também da “leitura de mundo” como anuncia Paulo Freire. 

Entretanto, a língua escrita requer conhecimento de uma série de elementos que 

possibilitem ao homem expressar-se bem. Para escrever bem a pessoa precisa conhecer 
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um grande número de regras e também de um conhecimento técnico da estrutura que 

será elaborada. Para Baptista (2004, p. 7), o processo de criação da escrita parece travar 

justamente diante da rigidez das regras impostas. O mundo das regras impõe uma 

escrita „de fora‟, externa, de uma dimensão do outro apenas, e o sujeito, por isso, não se 

encontra nesta possibilidade de texto. Conforme Baptista (id. p. 9), para muitas pessoas 

o texto não flui: 

 

Ele sai receoso, com medo do ato de imprimir-se. Pode tratar-se, neste 

caso, de um medo maior de concretizar-se e entregar-se. Medo da 

possibilidade de o outro nos pegar, analisar, perceber nossos defeitos. 

Trata-se de uma espécie de desnudar-se e colocar-se diante das outras 

pessoas como objeto de análise. Este medo vem da nossa prévia 

constatação de imperfeição e incompletude, em confronto com a 

idealização do eu – modelo de perfeição tão bem explicado pela 

Psicanálise.  

 

A tradição da escrita acadêmica, por exemplo, durante muito tempo afastou o 

sujeito da escrita da sua produção, solicitando/obrigando uma impessoalização forçada, 

cheia de amarras a verdades de outrem. 

As alunas estão sempre preocupadas com a dificuldade de expor seus 

pensamentos, de perceberem seus erros e suas fragilidades. 

 

3.5 Percepções das alunas em relação ao livro pronto 

 

  Assim foram os relatos dessa turma de alunas do PARFOR. Ao manusear o 

livro, “elas relataram que se sentiram poderosas, se sentiram autoras”. Mas a escrita 

do livro de lembranças das alunas do PARFOR não é a expressão de uma reação e sim 

de uma ação, de um ato criativo que faz da autoria um mundo de papel que passou a ser 

real e materializado. 

 Essa iniciativa do livro coletivo de memórias foi estimulada, foi como se cada 

uma delas tivesse uma força invisível para escrever, apenas de um incentivo. Primeiro a 

oralidade transcrita, depois o instante em que se ergue o corpo para escrever, é o 

momento que o corpo fala por você sem a sua voz. É desse momento fluído que se dá à 

força poderosa que fascina que, pois aquele que escreve não pertence mais aos domínios 

do registro, e a história se amplia, toma forma.  



70 

 

Em seguida, o grupo discutiu como poderiam ampliar e melhorar as passagens 

apresentadas, a fim de melhorar a estrutura dos seus textos. A autora Irandé Antunes nos 

aponta que: 

Reescrita [...] corresponde ao momento de análise do que foi         

escrito, para aquele que escreve confirmar se os objetivos foram 

cumpridos, se conseguiu a concentração temática desejada, se há 

coerência e clareza no desenvolvimento das ideias, se há 

encadeamento entre os vários segmentos do texto (ANTUNES, 2003, 

p. 56).  

 

Ainda nessa etapa da pesquisa aplicamos mais um questionário com a pergunta:  

 

Qual sua emoção/pensamento/lembrança/sensação/comentário/pergunta 

nesse momento em que está vendo o livro pronto?  

Este foi um momento de suma importância para as alunas, nesse momento elas 

demonstraram uma grande satisfação ao ver o livro pronto. Essa foi uma reação positiva 

de uma criação autoral que passou a ser real. Nestas respostas elas falam da autoria, que 

ao ver seus trabalhos.  

Pode-se observar que as alunas estavam extremamente satisfeitas com o 

resultado do livro pronto, ficaram muito emocionadas. Esse comportamento poderia ser 

atribuído ao fato de eles não terem tido uma oportunidade de escrever um livro de suas 

próprias experiências e lembranças antes.  

• “O Trabalho valeu a pena, o livro ficou lindo!” 

•  “Achei fantástico e lindo, uma linguagem simples e bastante 

compreensível”. Também foi legal o fato da minha foto no final, achei tudo 

muito chique! 

Espero que venham outros!!!” 

• “A emoção é muito grande, fiquei admirada com o livro. Ficou mito mais 

lindo que pensei”. 

Agradeço de coração pela oportunidade da construção deste tão sonhado 

livro. 

Realmente, foi uma satisfação fazer parte disso!” 

 

Observou-se também, que nas respostas das alunas utilizada na última pergunta 

do questionário elas se sentiram poderosas e satisfeitas. Pode-se observar no exemplo 
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abaixo, a resposta de umas das alunas a essa pergunta relacionada a emoção do 

momento que viram o livro, que tocaram o livro pronto. 

• “Apesar do sufoco e da pressão sofrida, estou muito satisfeita com o 

resultado final. Resumindo SATISFAÇÃO essa é a palavra”. 

• “Poder. É engraçado, mas o que sinto é que posso construir coisas boas e 

que para isso, basta o esforço que tivemos. Também sinto a sensação de 

tranquilidade e alívio. Ficou muito bacana. É maravilhoso ver que podemos 

coisas maravilhosas.”. 

 

Na resposta abaixo nota-se que a aluna ao se reconhecer em seu texto, seus 

desenhos, suas singularidades se sentiu autora. Assim, entendeu-se que a aluna Hilda 

que não tinha consciência da autoria agora percebeu a coerência e a legitimidade da 

resposta da aluna. 

O sorriso estampado no rosto das alunas foi à resposta da enorme satisfação que 

sentiram 

• “Muito feliz ao ver o trabalho pronto, lembrar que foi complicado para 

desenvolver, porém ficou concluído e lindo, muito gratificante”. 

• “Fiquei um pouco emocionada, pois nunca pensei que fosse capaz de 

escrever um livrinho, principalmente ilustrar com o meu próprio desenho. 

Nunca acreditei mito em mim para realizar esse sonho. Achava que ninguém 

iria me incentivar a fazer um livrinho com este”. 

• “Fiquei muito surpresa, pois não imaginava que o livro ficasse tão bonito. 

Histórias simples acabaram dando um ótimo resultado. Vejo que com um 

pouquinho de esforço e boa vontade, podemos conseguir resultados 

inesperados”. 

 

A emoção foi palavra recorrente em seus relatos, elas ficaram realmente 

emocionadas, olhavam o livro com muito carinho... 

• “Estou emocionadíssima ao ver o livro, jamais imaginaria estar fazendo 

parte de uma obra assim, a experiência foi muito válida”. 

• “É gratificante ver a realização de um ideal realizado. Foi com luta, houve 

desgaste, mas valeu por tudo. 

O esforço foi recompensado ao ver o livro pronto!” 
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4 ANÁLISE E REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO DE AUTORIA  

 

Através dos questionários aplicados, pudemos apreender que as alunas viam-se 

imersas num mundo novo e cheias de desafios. As alunas participantes da fase 

exploratória da pesquisa demonstraram uma insegurança em relação à escrita, seus 

sentimentos eram quase sempre de medo e insegurança.  

Na seção em que apresentamos a discussão sobre o medo de escrever, sob a 

formação docente, os desafios, medos e inseguranças frente à escrita foram aparecendo. 

Foi assim que percebemos a necessidade de outra seção para o estudo de caso: a 

experiência da autoria com as alunas e logo depois foi feita a proposta da produção oral 

e textual de histórias marcantes, foi assim que percebemos o grande desafio de fazê-las 

escrever. 

A sistematização do livro coletivo de memórias foi planejada, de maneira 

organizada, marcada apenas a partir de um incentivo. Primeiro a oralidade transcrita, 

depois a coordenação e o desejo de alcançar o objetivo proposto, não foi uma tarefa 

fácil. A correção era feita coletivamente e elas mesmas desenharam e fizeram suas 

biografias. 

Após a reflexão proporcionada pela presente pesquisa, constatamos que há muito 

a ser feito em prol da autonomia intelectual das alunas, as quais não estão acostumadas 

a interpretarem e criticarem sozinhas seus escritos. Isso se deve ao fato de passarem 

uma vida escolar, aprendendo disciplinas da língua materna de maneira formal e 

conteúdos descontextualizados, memorizados, as tolhendo da criatividade e da 

autonomia da escrita. A reescrita é uma proposta que pretende auxiliar na busca dessa 

autonomia, e oportunidade de poder escrever acertando e errando é onde se ousa.  

Destacamos a importância do exercício constante da autoria como estratégia 

para uma melhor relação com a escrita. Percebemos a necessidade de desvelar as ações, 

no intuito de conscientizar as alunas e refletir sobre as suas práticas pedagógicas no que 

se refere à autoria narrativa. 

São dos nossos medos que nascem as nossas coragens. E se escrever é estar no 

extremo de si mesmo, quem está assim exercendo essa nudez das fragilidades no que se 

refere à escrita é porque o desejo e o esforço estão presentes.  
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Nossa discussão considera que para dispor em busca de outros resultados é 

necessário voltar para se perder e se encontrar. Nesse sentido parece-nos que a autoria é 

esse caminho no qual perder-se e encontrar-se é possível e saudável.  

Para a análise dos resultados as alunas foram divididas em dois grupos, que 

apresentaram diferentes motivos sobre o medo de escrever. 

O primeiro grupo era composto de alunas mais jovens, tinham entre 18 e 34 

anos, a maioria delas com filhos ainda pequenos e se mostraram atarefadas e sem tempo 

de ler e reler o que escrevem, a maioria delas afirmou ter tido uma formação deficiente 

e se tornaram desmotivadas em relação á escrita. 

No segundo grupo as alunas já têm mais de 35 anos, são alunas com duas 

matrículas, ou seja, trabalham em dois turnos na rede de ensino, que alegam não ter 

tempo para ler e usar as novas tecnologias, essas alunas salientaram a dificuldade de em 

acompanhar as transformações advindas com o uso das novas linguagens, e 

reconheceram a falta de uma formação para o uso dessas tecnologias, o que as colocou 

“à margem” do que se passa na realidade social e profissional. As TIC‟s só poderão 

contribuir para o ensino aprendizagem da língua se houver orientação do profissional 

pedagógico ou se houver interesse pessoal de cada aluno. As ferramentas, por si só, não 

ajudam as alunas, uma vez que estas só usam o computador para interesses 

considerados “alheios” aos objetivos do ensino/aprendizagem. 

A partir dos dados analisados, viu-se a grande necessidade que as alunas têm de 

inserir-se no mundo tecnológico, de forma mais aberta a mudanças e adaptações para 

uma nova educação.    

Para tanto é necessário que haja perseverança no que se refere ao ato de 

escrever, é necessário perseverar, ousar, buscar, para que se chegue ao orgulho de dizer: 

“Fui eu que fiz”. É permanecer em seu caminho apesar dos obstáculos, é confiar no 

caminhar da escrita apesar das adversidades. É ter a coragem de acreditar na própria 

criatividade. Em quem se é. No que se quer e o que se ousa fazer. É ter a coragem de ser 

fiel ao que se acredita. É seguir com a firmeza de vencer obstáculos. E com a força do 

desejo e do esforço e seguir... escrevendo, escrevendo, pois o medo e a coragem andam 

juntos lado a lado. E é preciso muita coragem para reconhecer seus medos e suas 

inseguranças.  

A análise levou a concluir que se todas as manifestações arroladas em relação ao 

medo de escrever foram encontradas nas respostas das alunas pesquisadas, antes e após 
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terem realizado a referida experiência de autoria, isso não significou haver incapacidade 

para a atividade de autoria escrita entre as alunas participantes da experiência de autoria 

que culminou na edição do livro “Professoras Autoras: Lembranças Profissionais”. E 

que a autoria pode contribuir para um melhor desenvolvimento da escrita e por isso, 

entendemos que possa ser entendida como estratégia ou mesmo ferramenta 

imprescindível no desafio autoria versus medo de escrever. 

Portanto, a experiência do livro foi satisfatória, pois mesmo afirmando ter uma 

relação negativa com a escrita, elas conseguiram escrever um livro coletivo e com o 

livro elas se sentiram capazes e imensamente satisfeitas com o resultado.  

 

4.1 Análise e reflexões sobre a produção textual dos processos de memórias de 

músicas da infância e cultura regional 

 

Na segunda fase desta investigação foram aplicados os questionários de 

Memória, Música e Cultura Regional, ativando os processos rememorativos de músicas 

que elas ouviam. Solicitamos que as alunas descrevessem o contexto social e cultural 

desses momentos, com o intuito de observar como essas memórias poderiam contribuir 

na produção textual. 

Assim, com o livro de Lembranças Profissionais sistematizado, e feito a 

diagramação gráfica iniciou-se a segunda etapa da pesquisa de campo. 

 Ainda na segunda fase da pesquisa, iniciava-se a investigação com uma parte 

deste grupo citado acima um total de 8 alunas que aceitaram participar da pesquisa. Foi 

posteriormente pedido às mesmas que respondessem a um segundo questionário com 

oito perguntas e fizessem textos relatando memórias de músicas e o contexto das 

memórias. 

  O restante do grupo não aceitou participar da pesquisa, houve resistência e se 

negaram mesmo a participar da pesquisa. Tivemos que fazer um esforço e imprimir 

várias vezes o mesmo questionário e insistir muito para que elas respondessem o 

mesmo, foram vários telefonemas e só uma aluna aceitou responder o questionário 

utilizando recursos das novas tecnologias da informação e comunicação. 

Como as memórias de infância já possuem uma ordem cronológica dos fatos e 

são carregadas de emoções elas sentiram facilidade em produzir os textos. Somente uma 

não conseguiu se lembrar de nenhuma música, embora tenha feito um texto enorme 
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sobre suas memórias, essa mesma aluna relatou ter sofrido muito produzir esse texto e 

respondeu: “Não me lembro de muita coisa de minha infância”. Foi uma lembrança do 

dia da separação dos pais, foi um momento triste da partilha de sua família. Essa aluna 

relatou que durante a ação de escrever se emocionou escrevendo que “tudo foi superado 

porque ficou no passado”. E por coincidência, outra aluna também se lembrou da 

música do dia da separação dos pais. 

Elas se lembraram de músicas de aniversários, carnaval e até de músicas 

regionais, uma se lembrou das músicas cantadas pela avó sentada na porta da cozinha 

enquanto ela brincava. 

Outra coincidência foi à idade de sete e oito anos a época das lembranças das 

alunas e foram momentos muito marcantes de extrema alegria ou de extrema tristeza, 

mas sempre no contexto familiar. 

Elas também responderam a um segundo questionário indagando se elas 

acharam fácil escrever sobre memórias de infância e suas respostas foram positivas. 

Indagamos também se durante a ação de escrever elas se emocionaram ou 

tiveram ideias, somente duas alunas se emocionaram ou tiveram ideias e as outras não. 

Somente uma aluna escreveu como rascunho, as outras sete escreveram direto, 

assim podemos observar que elas não têm o hábito da reescrita. Três das alunas se 

sentiram influenciadas ao ouvir outras histórias e as outras cinco não se influenciaram. 

Questionamos se elas se sentiram autoras e só duas responderam que sim e o 

restante não teve esse sentimento. 

É bem sabido que com apenas algumas produções textuais não se chega a uma 

relação mais estreita com a escrita e o número considerável de alunas que resistiram 

participar da pesquisa nos faz compreender que o medo da escrita existe e é uma 

questão muito forte a ser refletida e pesquisada, requer muito mais estudos e muito mais 

cuidado. É um assunto delicado e ainda pouco estudado. 

 

4.1.1 As produções textuais sobre “memória e música” a partir de um trecho inicial: 

agrupamentos e comentários 

 

Dividimos em dois grupos essa etapa da pesquisa: o grupo 1 e 2. No grupo 1 

destacamos as lembranças positivas da infância e no grupo 2 as lembranças negativas. 
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Grupo 1 formado por seis alunas As lembranças foram de dias especiais, 

momentos felizes junto às suas famílias. 

Ana relata suas memórias de quando ela tinha doze anos ouvia muito a música 

de Rita Lee. Um dia sentada à beira do meio fio em um lugar tranquilo e foi a primeira 

vez que ouviu a música pela primeira vez. Esta música é muito linda e reflexiva, porque 

retrata os jovens do meu tempo de adolescência, em busca da sonhada liberdade. 

Umas gerações em busca direitos sociais, apesar da época não proporcionar 

tanto o direito da expressão, vivi dias felizes junto dos meus irmãos, numa casa enorme 

de esquina. 

Uma família numerosa que se reunia aos domingos para almoçarmos juntos, o 

almoço de domingo. 

  Ruana se lembra de quando ela tinha nove anos ouvia muito a música “Mamãe 

eu quero”. Meu pai resolveu levar a uma matinê em um dos dias de carnaval, fiquei 

muito feliz, pois ele não gostava de sair e quando lá cheguei estava tocando essa 

marchinha de carnaval a qual na época eu sabia cantar de cor e salteado, encontrei 

várias colegas e cantávamos junto à banda, foi um dia inesquecível”... 

Eu morava em Paus Amarelos no município de Campos, baixada campista um 

lugar que tinha várias cerâmicas. 

Hilda lembrou-se de quando ela tinha oito anos ouvia muito a música “Vou de 

táxi” Um dia a minha mãe chamou um taxi para irmos á missa de formatura de minha 

irmã, estávamos atrasados, quando o táxi chegou, foi um desespero, euzinha sumi!!! 

O que estava fazendo? Imitando a Angélica e interpretando a música. 

Entrei no banho, fiz caras e bocas, passei batom no espelho... Quando mamãe 

me achou, deu um grito, eu já estava prontinha e me desfiz toda! 

Me arrumei novamente e fui de taxi! 

Jane tinha oito anos quando ela ouvia essa música “Oh! Jardineira”. 

Um dia de Carnaval todos haviam saído para ver os eventos em São João da Barra e eu 

fiquei em casa com o meu pai. Ele vinha em casa uma vez por mês para fazer compras, 

pagar as contas e tomar ciência dos problemas etc. Eu o idolatrava e toda vez que ele 

chegava eu ficava no rastro dele, dormia com ele e etc. Pois bem ele não saiu e eu 

também não saí, então jantamos fomos para o quarto dele e ele se deitou e eu fiquei no 

chão escrevendo algo para ele e ele começou a cantar. 
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Nós cantamos juntos, eu desfilei dançando e depois dormimos e sempre que 

estávamos juntos cantávamos essa música. 

Olga se lembrou de quando ela tinha oito anos quando ouvia essa música 

“Ciranda cirandinha”, eu gostava de brincar de rodas. Eu brincava de roda nas 

vizinhanças, na casa dos meus avós dentro de casa ou na rua. O bairro era na cidade de 

Campos dos Goytacazes. 

 “Só disso que eu me lembro, não me lembro de mais nada não!” 

Nelia relatou que quando ela era bem pequena, e tinha uns 7 anos, se lembrava 

da avó cantando lindas canções sentada na porta de casa”. A música era muito 

engraçada: “Eu não vou na tua casa pra você não ir na minha”. Eram uma família feliz 

apesar das dificuldades, dividiam o pão, a cama, o lençol e até as roupas de vestir... “[...] 

nós éramos muito pobres, era muita gente que morava na minha casa e essa minha avó 

era cega”. 

No grupo 2 formado por duas alunas as lembranças negativas. As duas alunas 

se lembraram de momentos de separação dos pais. 

Queli tinha oito anos ouvia muito a música “Parabéns pra você!” Neste dia era a 

última festinha de aniversário em Realengo, no Rio de Janeiro. Foi uma festa especial, 

porém triste... Meus pais estavam separados, nós estávamos com tudo pronto para viajar 

para São Francisco do Itabapoana, minha mãe voltava para a sua cidade Natal. 

 A festinha também era uma despedida, na hora de apagar as velas mamãe 

falava: “Faz um pedido, antes de assoprar” o pedido era “papai e mamãe juntos”. 

A aluna I sentiu um enorme bloqueio, mas conseguiu produzir um pequeno 

texto, se justificou em suas lembranças e se recusou a lembrar desses momentos. No 

final relatou seus sentimentos de angústia e tristeza causada pelas lembranças. 

  Desculpas, mas não vou poder te ajudar na sua pesquisa, porque não me lembro 

de muitas coisas de minha infância, porque foi um pouco conturbada mediante a 

separação dos meus pais, e a minha mãe ficou com sete filhos para criar e praticamente 

fui criada pela minha irmã mais velha, para que a minha mãe pudesse trabalhar para 

trazer o sustento para da nossa família. 

 Quando completei a idade fui para uma creche, sinceramente não consigo me 

lembrar de absolutamente nada. Naquela época a minha mãe tinha tantas funções que 

não tinha muito tempo de contar histórias e muito menos cantar. O diálogo na minha 

casa era um pouco restrito, acho que mediante tanto sofrimento vivido naquela época. 
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As alunas escreveram pouco e algumas delas resistiram a essa parte da pesquisa. 

Mesmo com muita insistência não tivemos sucesso com a produção textual nesta etapa 

da investigação. 

Sendo assim destacamos que o medo de escrever é muito forte entre alunas e 

muito precisa ser feito em relação ao processo de desconstrução desse sentimento. 
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CONCLUSÕES 

 

A partir das análises realizadas pode-se concluir que as alunas não tinham 

despertado em si o desejo da escrita, como parte integrante da produção textual. E 

percebemos também uma relação negativa com a escrita que interferia na comunicação, 

em expressar-se e comunicar-se com destreza, principalmente através da escrita. Elas 

não tinham experimentado orientações de professores que estimulassem a escrita 

autoral, mas foram capazes de aprender bem rápido como fazê-las, mesmo que não as 

fizessem com a qualidade desejada. As alunas não adquirem essas habilidades e 

competências, por si mesmas. Daí, a necessidade do suporte do professor, com papel 

muito maior de mediador do que de transmissor do conhecimento.  

Sugere-se uma ajuda mútua, em que as alunas possam auxiliar as alunas e as 

alunas possam ajudar umas às outras. Até que se sintam mais seguras para 

desenvolverem suas habilidades e competências necessárias, para o mundo, para a vida, 

para si mesmas e para que possam usar com eficiência todos estes recursos disponíveis 

na sociedade tecnológica e grafocêntrica. 

A proposta de fazer com que elas escrevessem não foi uma tarefa fácil no 

percurso da sistematização do livro foi cansativo e muito desafiador. O principal desafio 

que o professor encontra hoje é o de descobrir novas formas de ensinar, explorando os 

recursos da comunicação para motivar o aluno à escrita, apontando as diferenças entre 

as várias formas de narrar e escrever um texto, explicando a finalidade e a utilidade da 

escrita, uma vez que para utilizá-las, os usuários precisam ler e escrever de maneira 

segura. 

Constata-se também, que apesar destas pesquisas mostrarem que a maioria das 

alunas possuía computador e celular nem todas sabia utilizá-los, fazendo com que elas 

não vivenciassem a escrita formal, de maneira organizada e contextualizada, com 

recursos tecnológicos que facilitassem suas escritas. 

Ainda assim, a hipótese se confirmou, pois mesmo vencido o desafio proposto 

pela produção textual para a sistematização do livro, elas mantiveram uma relação 

negativa com a escrita na segunda produção textual. 

 É preciso, portanto, rever os modos como se propõe na formação docente o 

exercitar da escrita e o tratar a informação como processo de conhecimento, de modo 
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sim a resistir aos receios e às inseguranças, com o suporte da autoria, atendendo assim 

as demandas educacionais em transformação. 

Consideramos necessário para a formação pedagógica das alunas, postular a 

centralidade da escrita como ponto de convergência interdisciplinar e epistemológico, 

pelo entendimento da escrita como direito social, direito de todos de aprendê-la em seus 

usos e práticas sociais numa relação amigável, não submissa, com o ato de escrever. 

Destacamos também a necessidade de estudos futuros em relação à problemática 

do medo de escrever entre docentes e durante a formação de professores para os anos 

iniciais principalmente. 

Nesta pesquisa destaca-se que escrever é inscrever-se na história, na 

possibilidade de comunhão, é escrever no recôndito d‟alma a expressão dos sonhos... 

Escrever a marca de um momento, de uma eternidade, da memória, das experiências 

profissionais, é partilha de saberes, é que a escrita além de inclusão é também 

solidariedade. 

Que escrever a vida... é senti-la entre os dedos, entre os olhos...entre o teclado... 

Escrever é socializar o seu eu, é desafio e ousadia. Escrever é tecer o fio da existência, 

da experiência. Escrever os gestos, os pensamentos... é escrever a vida é estar incluído. 

Que a tensão, essa é superável, que pode e deve ser transformada em outros livros, 

outros textos. E foi assim que produziram juntas, superando seus medos, suas 

inseguranças, de maneira colaborativa, errando e acertando como tudo na vida. 
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APÊNDICE 1 - Instrumento 1 – PESQUISA EXPERIMENTAL SOBRE 

DOCENTES-GRADUANDAS DA TURMA DO PARFOR 2012.2 

 

 

 

LEEL 
Laboratório de 

Estudos 

de Educação e 

Linguagem 

 
 

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Cognição e Linguagem - PGCL/UENF 

Pesquisa: O MEDO DE ESCREVER: PROBLEMAS DA AUTORIA NARRATIVA 

ENTRE ALUNAS/PROFESSORAS DO PARFOR/UENF 

  

Aplicador(a): __________________________________  Data___/___/_____  

Pesquisa experimental 

Escreva sobre a sua relação com a escrita (positiva e negativa). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 - Instrumento 2 - INFORMAÇÕES SOBRE DOCENTES-

GRADUANDAS DA TURMA DO PARFOR 2012.2 

 

 

 

LEEL 
Laboratório de 

Estudos 

de Educação e 

Linguagem 

 
 

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Cognição e Linguagem - PGCL/UENF 

Pesquisa: O MEDO DE ESCREVER: PROBLEMAS DA AUTORIA NARRATIVA 

ENTRE ALUNAS/PROFESSORAS DO PARFOR/UENF 

Aplicador(a): __________________________________  Data___/___/_____  

 

Nome completo: 

Email (com letra bastão): Celular/tel fixo:         

Tem computador em casa?( )não ( )sim      internet ( ) não ( ) sim  

Nome completo da ( ) escola onde trabalha: 

Função atual na educação (se for prof. Informar ano e turma): 

Funções anteriores na educação:  

Atuação em outras áreas (atual e anterior) 

Faixa etária ( )menos de 24 anos ( )25 a 34 ( ) 35 a 44 ( ) 45 ou mais 

Estado civil:                  Religião:            

Quantidade de filhos ( ) nenhum ( ) __ filho/a(s) 

Tem outro curso superior? ( ) não  ( )sim, qual?______________ 

Residência ( ) distrito sede Campos ( ) outro distrito de Campos ( ) outros municípios 
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APÊNDICE 3 - Instrumento 3 – QUESTIONÁRIO APLICADO PARA 

INVESTIGAR A RELAÇÃO DAS ALUNAS/PROFESSORAS DO 

PARFOR/UENF COM A COM A ESCRITA 

 

 

 

LEEL 
Laboratório de 

Estudos 

de Educação e 

Linguagem 

 
 

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Cognição e Linguagem - PGCL/UENF 

Pesquisa: O MEDO DE ESCREVER: PROBLEMAS DA AUTORIA NARRATIVA 

ENTRE ALUNAS/PROFESSORAS DO PARFOR/UENF 

Aplicador(a):                           Data___/___/_____  

Nome do entrevistado (será preservado o sigilo): ____________________________ 

 

1- Você tem hábito de escrever?  
( )1 - Sim     ( )2 - Não 

( )99- Não sabe/Não respondeu 
 

2-O que você costuma escrever? (pode marcar mais de uma opção) 
 

( )1- Com frequência: ________________________________________________________________  

( )2- De vez em quando:_______________________________________________________________ 

( )3- Raramente:_____________________________________________________________________ 

( )99- Não sabe/Não respondeu  

 

3-Você gosta de escrever?  
( )1-  Sim   ( )2-  Não 

 Por quê?______________________________________________________________________ 

( )99- Não sabe/Não respondeu 

 

4-Para que você escreve? Com que propósitos ou objetivos? (pode marcar mais de uma opção) 
( ) 1-  Para ampliar conhecimentos 

( ) 2-  Para melhorar a habilidade na escrita 

 ( )3-  Para atender a necessidade das aulas 

( ) 4-  Por prazer/lazer 

( ) 5-  Para melhorar a ortografia e regras gramaticais 

( ) 6-  Para usar a imaginação 

( ) 7-  Para ascensão social 

( ) 8-  Para refletir 

( ) 9-  Para criar hábito de escrita 

( )10- Para compreender melhor meus pensamentos/sentimentos 

( )11- Para escrever um livro 

( )12- Para as pessoas lerem 

( )90- Outros Quais............................................... 

( )99- Não sabe/Não respondeu 
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5- Faça uma autoavaliação positiva da sua escrita: (reposta livre)________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  5a- Agora, uma autoavaliação negativa:__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6- Você acha fácil escrever?  
( ) 1- Sim   ( ) 2- Não 

Por quê?______________________________________________________________________ 
( )99- Não sabe/Não respondeu 
 
 

7- O que acha que é preciso para você escrever bem uma história? (marcar mais de uma opção) 
( ) 1- Não é preciso qualquer procedimento  

( ) 2- Ter atenção  

( ) 3-  Escrever devagar  

( ) 4- Ter hábitos de leitura de histórias 

( ) 5- Ter prazer em escrever 

( ) 6- Ter criatividade 

( ) 7-  Se esforçar para escrever 

( ) 8-  Respeitar regras gramaticais, sintáticas, semânticas 

( ) 9-  Planejar antes o que vai escrever 

( )10- Estar motivado 

( )11- Estar em silêncio 

( )12- Ler o que escreveu em voz alta 

( )90- Outros 

Quais?______________________________________________________________________________ 

( )99- Não sabe/Não respondeu 

  
 

8- Você, como aluna, costuma pensar porque o professor lhe mandou escrever um determinado 

texto?  
( ) 1- Sim    ( ) 2- Não 

 Por quê?______________________________________________________________________ 

( )99- Não sabe/Não respondeu 

 
9- Você, como professora, costuma explicar aos alunos por que pediu aos alunos para escrever 

um determinado texto?    
( ) 1-  Sim     ( ) 2-  Não 

 Por quê?______________________________________________________________________ 

( )99- Não sabe/Não respondeu 

 
10-Você costuma relê o que escreveu mais de uma vez?  
( ) 1- Sim     ( ) 2- Não 

Porquê?_______________________________________________________________________ 
( )99- Não sabe/Não respondeu 

 
11. Quando você quer escrever e não vem a palavra ou ideia, o que faz? (pode marcar mais de 

uma opção) 
( ) 1- Reflito até encontrar a palavra 

( ) 2- Releio o que escrevi 

( ) 3- Utilizo no dicionário 

( ) 4- Pulo a palavra/ideia e continuo a escrever, depois volto para completar a ideia 

( ) 5- Solicito ajuda de um professor de português 
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( ) 6- Solicito ajuda a pessoa mais próxima 

( )90- Outros 

Quais?______________________________________________________________________________ 

( )99- Não sabe/Não respondeu 
 
 

12. Você se julga uma pessoa que escreve bem?  
( )1-  Sim    ( )2-  Não 

Por quê?________________________________________________________________ 
( )99- Não sabe/Não respondeu 
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APÊNDICE 4 - Instrumento 4 -  A COLETA DE DADOS SOBRE A REAÇÃO 

DAS ALUNAS DIANTE DO LIVRO PRONTO 

 

 

 

LEEL 
Laboratório de 

Estudos 

de Educação e 

Linguagem 

 

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Cognição e Linguagem - PGCL/UENF 

Pesquisa: O MEDO DE ESCREVER: PROBLEMAS DA AUTORIA NARRATIVA 

ENTRE ALUNAS/PROFESSORAS DO PARFOR/UENF 

 

Aplicador: _____________________________________________    Data___/___/_____ ______ 

Qual sua emoção/pensamento/lembrança/sensação/comentário/pergunta (pode ser 

uma ou várias dessas opções) nesse momento em que está vendo o livro pronto?  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 5- Instrumento 5 - ESTÍMULO À PRODUÇÃO TEXTUAL DA 

ETAPA DE MEMÓRIA E MÚSICA 

 

 

 

LEEL 
Laboratório de 

Estudos 

de Educação e 

Linguagem 

 
 

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Cognição e Linguagem - PGCL/UENF 

Pesquisa: O MEDO DE ESCREVER: PROBLEMAS DA AUTORIA NARRATIVA 

ENTRE ALUNAS/PROFESSORAS DO PARFOR/UENF: 

NOME:__________________________________________________ 

Data:____________________ 

 

MEMÓRIA, MÚSICA E CULTURA REGIONAL 

 

LETRA DA MÚSICA: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

DESCRIÇÃO DO LOCAL ONDE VIVEU A INFÂNCIA (nome, 

município, características culturais e identitárias – o que falam do 

lugar): 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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APÊNDICE 5 - Instrumento 5 -PRODUÇÃO TEXTUAL DE MEMÓRIA E 

MÚSICA E CULTURA REGIONAL 

 

 

 

LEEL 
Laboratório de 

Estudos 

de Educação e 

Linguagem 

 
 

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Cognição e Linguagem - PGCL/UENF 

Pesquisa: O MEDO DE ESCREVER: PROBLEMAS DA AUTORIA NARRATIVA 

ENTRE ALUNAS/PROFESSORAS DO PARFOR/UENF 

NOME:__________________________________________________ 

Data:____________________ 

 

MEMÓRIA, MÚSICA E CULTURA REGIONAL 

Eu quando tinha ___ anos ouvia muito a música____________. Um 

dia_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 6 - Instrumento 6 –QUESTIONÁRIO DE PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

 

 

LEEL 
Laboratório de 

Estudos 

de Educação e 

Linguagem 

 
 

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Cognição e Linguagem - PGCL/UENF 

Pesquisa: O MEDO DE ESCREVER: problemas da autoria narrativa entre 

alunas/professoras do PARFOR/UENF 

 

Aplicador(a): Mestranda  Jackeline Barcelos Corrêa   Data___/___/_____ 

Questionário nº___________ 

Nome do entrevistado (será preservado o sigilo) 

:______________________________________ 

(2º momento) 

Após ter escrito a sua história sobre a memória de uma música em sua infância, 

responda: 

1. Perante a atividade de escrever essa história, você pensou:  “para que e por que vou escrever essa 

história?”.      

(  )1 Sim 

( )2 Não  

Por quê?_____________________________________________________________________________ 

(  )99 NS  NR 

2. No primeiro momento da aula, a atividade de comentar oralmente essa história no grupo lhe pareceu:  

(  ) 1 Fácil 

(  ) 2 Difícil 

Por quê?_____________________________________________________________________________ 

(  ) 99NS  NR 

3- Se você não tivesse comentado oralmente a lembrança de sua música, escrever essa história seria: 

(  ) 1 Mais Fácil 

(  ) 2 Mais  Difícil 

(  ) 3 Igual 

 Por quê?_____________________________________________________________________________ 

(  ) 99NS  NR 
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4. A atividade de escrever essa história lhe pareceu: 

(  ) 1 Fácil 

(  ) 2 Difícil 

 Por quê?____________________________________________________________________________ 

(  ) 99NS  NR 

5- Ouvir as lembranças das outras colegas influenciou na hora de você escrever a sua história? 

(  )1 Sim 

(  )2 Não 

 Por quê?_____________________________________________________________________________ 

(  )99 NS  NR 

6- Durante a ação de escrever a história, se emocionou, se questionou ou teve  ideias?    

(  )1 Sim 

(  )2 Não 

 Por quê?___________________________________________________________________________ 

(  )99 NS  NR 

7- Que dificuldade você teve ao escrever essa história?  

(  )1 Não se deparou com nenhuma dificuldade 

(  )2 Dificuldade em estabelecer relação entre as partes do texto 

(  )3 Vocabulário 

(  )4 O Barulho 

(  ) 90 Outros  Quais............................................... 

(  ) 99NS  NR 

8- Como você escreveu a história?     

(  )1 escrevi direto, de uma vez só 

(  )2- escrevi parando de vez em quando para lembrar a ordem que ia escrever   

(  )3- escrevi como se fosse um rascunho, sem me preocupar,  para passar a limpo depois 

(  )4- outra forma, qual? ______________   

(  ) 99 NS  NR                  

9- Você, enquanto escrevia essa história, veio a sua consciência de que era autora dela? 

(  )1 Sim 

(  )2 Não 

 Por quê?_____________________________________________________________________________ 
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(  )99 NS  NR 
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APÊNDICE 7 - PARTES DA PRODUÇÃO TEXTUAL DE MEMÓRIA E 

MÚSICA DE INFÂNCIA PRODUZIDO PELAS ALUNAS/PROFESSORAS DO 

PARFOR/UENF 
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99 
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APÊNDICE 7 - PARTES DO LIVRO PRODUZIDO PELAS 

ALUNAS/PROFESSORAS DURANTE A PESQUISA E O LIVRO PRODUZIDO 

PELAS CRIANÇAS NA ESCOLA 

 


