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O presente trabalho analisa, mesmo que de forma não–exaustiva, o relato de uma 
ex–estagiária, recém–formada no curso de Letras, sobre suas experiências com a 
leitura e a escrita em sua vida e na vida dos alunos com os quais trabalhou durante 
o estágio obrigatório. Ao disponibilizar–se como auxiliar docente, trava 
questionamentos conflitantes consigo mesma sobre suas competências e 
dificuldades em relação ao saber e à sua própria prática de leitura e escrita. Sua 
primeira experiência de sala de aula foi participando de um projeto de escrita na 
universidade, quando deu aula de produção de texto a pré–vestibulandos. Depois 
estagiou em escolas da rede pública por alguns meses. Finalmente, reflete sobre 
sua competência de leitura ao participar de concursos públicos para o magistéio e 
também para outras funções. A angústia da licenciada converge para a frustração 
de muitos recém–formados que, ao sair da universidade, sentem–se pouco 
preparados para os desafios do mundo do trabalho. Nossa análise como 
pesquisadora toma como base teórica reflexões sobre letramento docente e sobre 
análise do discurso. As análises apontam questões que podem ser aproveitadas 
para melhor planejamento e novos encaminhamentos no trabalho universitário 
junto a futuros professores de língua materna. PALAVRAS–CHAVE: LETRAMENTO, 
ANÁLISE DO DISCURSO, FORMAÇÃO DOCENTE  

Resumo 

 

letramento, análise do discurso, formação docente. 
Palavras-chave: 

 

A análise que aqui apresentamos é resultado de parte de nossa vivência com as 
angústias de estudantes do curso de Letras de uma universidade do estado do 
Tocantins, tanto iniciantes quanto egressos, em relação a suas expectativas quanto 
à leitura e escrita, no tocante ao desempenho pessoal e profissional. Sabe-se que, 
no geral, o discurso acadêmico incorpora e vende à sociedade reflexos dos 
discursos capitalistas, cujos efeitos de sentidos sugerem que o indivíduo pode 
chegar a patamares de excelência em sua formação profissional e satisfação 
pessoal pelo esforço próprio, independente das pressões a que esteve ou estiver 
sujeito. Isso alimenta no estudante (professor em formação) a nobre idéia de que, 
por méritos próprios, pode mudar o mundo, seu e dos outros. Entretanto, ao 
enfrentar a sala de aula, os concursos públicos, as exigências do mercado de 
trabalho, o sujeito sente-se lesado pela idealização que acalentou anos a fio em 
relação às promessas do "progresso escolar/acadêmico/social" que tão caro lhe 
custou. 

Introdução 

Por conta disso, debruçamo-nos sobre relatórios de estagiários e relatos de 
egressos, a fim de interpretar essas angústias e expectativas em nosso contexto 
específico de trabalho, selecionando também material específico para o presente 
texto. Assim sendo, os dados separados para esta análise são recortes de dois 
textos (relatório/relato) a nós cedidos pelo sujeito de nossa investigação (egresso 
do curso de Letras da universidade em que trabalhos desde 2003): recorte 1 (Um 
pé na docência), recorte 2 (Estágio Supervisionado) e recorte 3 (Relato reflexivo). 
Vale salientar que o relatório do primeiro recorte foi escrito em conjunto com outra 
participante, daí a narrativa em primeira e em terceira pessoa, mas, quando se faz 



uso da expressão "uma de nós" e [ela] é em relação ao sujeito central da pesquisa 
que se faz referência. 

Para esta abordagem, além de pressupostos da Análise do Discurso e de 
concepções de letramento na formação do professor de língua materna, nosso viés 
investigativo apóia-se em trabalhos como o de Signorini (2006), que analisa a 
construção da identidade de professores através de relatos reflexivos. Para essa 
pesquisadora, esse tipo de instrumento pode apontar como a auto-imagem e a 
mobilidade identitária dos autores desse gênero se materializam no texto através 
de recursos linguísticos e estratégias discursivas, ao reelaborarem suas 
experiências de vida em torno de sua formação profissional. 

Numa perspectiva discursiva, o sujeito sempre fala de um lugar social que lhe dá 
suporte para manifestar-se pela linguagem, filiando-se a discursos (de sua 
formação discursiva [FD]) que lhe garantam não falar num vazio (Orlandi, 
1996:108). Desse modo, o sujeito de nossa investigação, submetido aos discursos 
escolares sobre leitura e escrita, assume uma "deficiência" inerente ao usuário da 
língua, atribuída a ele desde a escola até a universidade, ao mesmo tempo em que 
responsabiliza os promotores do nível anterior de ensino pelo fracasso atual, como 
se pode depreender no recorte 1, abaixo: 

Configurações de leitura e escrita na vida de um profissional "das ‘Letras'" 

O relato reflexivo é um instrumento que possibilita ao professor em formação 
posicionar-se como sujeito na construção de sua identidade (Signorini, 2006:53-
70), historicizando-se em sua própria enunciação, delineando a coerência 
imaginária de seu dizer, elaborado a partir da(s) formação(s) discursiva(s) 
mobilizada(s) durante o evento enunciativo, já que é a enunciação, e não a palavra 
enunciada, o ponto condicionante do efeito de sentido (Possenti, 2002:172).  

Uma de nós percebeu que seu problema com a escrita se manifestava em todas as 
disciplinas, principalmente naquelas em que a produção escrita era mais exigida. 
No segundo grau, os professores não apontaram nem trabalharam essa deficiência.  

Desse modo, podemos dizer que, no recorte 1, acima, a noção de leitura e escrita 
mobilizada no discurso é a cristalizada pela tradição escolar, cuja adesão é 
problemática na formação do futuro docente que tem a linguagem como objeto de 
estudo e de ensino, o que também é inerente ao processo reflexivo, pois não deixa 
de manifestar FDs que "amparam" o profissional em formação, cabendo aos 
formadores promoverem outros olhares sobre a questão, outras possibilidades de 
se analisar tais práticas, visto que, conforme Kleiman (2007) esclarece:  

Assumir o letramento como objetivo do ensino no contexto dos ciclos escolares 
implica adotar uma concepção social da escrita, em contraste com uma concepção 
de cunho tradicional que considera a aprendizagem de leitura e produção textual 
como a aprendizagem de competências e habilidades individuais. A diferença entre 
ensinar uma prática e ensinar para que o aluno desenvolva individualmente uma 
competência ou habilidade não é mera questão terminológica. Em instituições como 
a escola, em que predomina a concepção da leitura e da escrita como conjunto de 
competências, concebe-se a atividade de ler e escrever como um conjunto de 
habilidades progressivamente desenvolvidas, até se chegar a uma competência 
leitora e escritora ideal, a do usuário proficiente da língua escrita. Os estudos do 
letramento, por outro lado, partem de uma concepção de leitura e de escrita como 
práticas discursivas, com múltiplas funções e inseparáveis dos contextos em que se 
desenvolvem (p.04).  



Esse descompasso de que fala Kleiman, acima, também parece sempre reiterado 
no discurso (recorte 1.2) do sujeito de nossa pesquisa:  

(...)  

Em contrapartida [na faculdade], [ela] passou a desenvolver uma insegurança no 
tocante à escrita acadêmica. Logo, surgiam questionamentos: por que, justamente 
agora que ela possuía maior noção de como escrever, sentia-se despreparada?  

Através da linguagem, o sujeito, como ator social, assume papéis em aparente 
sintonia com os eventos enunciativos. Daí a possibilidade de deslocamento de 
sentidos das palavras alheias por ele mobilizadas, posto que "o discurso se constrói 
pelo atravessamento de uma variedade de discursos, sendo as palavras já 
‘habitadas' por outras ressonâncias" (FLORES e TEIXEIRA, 2005:75). Assim, 
expressões como 

Quando fomos, ambas, ministrar aula para a comunidade, percebemos, nas 
produções dos pré-vestibulandos, alguns problemas semelhantes aos nossos. 
Inclusive erros sobre os quais ainda não tínhamos consciência. A partir de então, 
convencemo-nos de que ainda havia, em nós, muitas lacunas a preencher.   

sentir-se despreparada e muitas lacunas a preencher, em relação 
ao domínio da escrita em situações reais de uso, manifestam o mito sobre leitura e 
escrita que a tradição escolar incute, ao defender e desenvolver práticas 
dissociadas do letramento para a vida. O professor em formação, sujeito desta 
pesquisa, ao experienciar e refletir sobre a monitoria/estágio em projetos de 
leitura/escrita, interage e dialoga, ao mesmo tempo, com a posição docente e com 
a posição aluno, o que mobiliza estratégias discursivas de ataque (percebemos, nas 
produções dos pré-vestibulandos, alguns problemas semelhantes aos nossos) e de 
defesa (No segundo grau, os professores não apontaram nem trabalharam essa 
[nossa] deficiência

No discurso do referido recorte, a escrita tem efeito de produto e não de processo, 
daí a expressão 

), na construção de sua identidade (grifo meu).  

lacunas a preencher em relação a ela que, na sua essência, é 
heterogênea e cujo ensino/aprendizagem pede, conforme salienta Côrrea 
(2001:135-166), que se avance do "reconhecimento da heterogeneidade na escrita 
para o reconhecimento da heterogeneidade da

Entretanto, o ranço das formas únicas e "eternamente" estáveis (fixas) de se 
escrever comparece no discurso ora analisado, como constitutivo da formação 
escolar desse sujeito, crença que a formação universitária não conseguiu de todo 
desestruturar, por mais que os discursos inovadores sobre leitura e escrita, 
incorporados durante a faculdade, façam-se perceptíveis nos relatos e relatórios, 
como testemunha a mobilização de vozes/textos na articulação textual-discursiva 
(recorte 2) a seguir: 

 escrita", posto que ela é resultado 
de um hibridismo entre práticas orais e práticas letradas. Esse hibridismo da 
escrita, conforme Signorini (2001:99-101), pode ser flagrado no/pelo imbricamento 
tanto de formas próprias das modalidades oral e escrita, de códigos gráfico-visuais, 
como também de gêneros discursivos e modelos textuais.  

Para muitos, a primeira versão do texto que produz já lhes parece pronta para 
chegar ao leitor. Alguns se mostraram resistentes a nossas correções; outros se 
manifestaram satisfeitos por poderem contar com a intervenção, de alguém mais 
experiente, além da própria professora. Esse trabalho de corrigir e orientar textos 
dos outros me ajudou muito a observar melhor meu próprio texto escrito. Entendo 
hoje, não só por teoria, mas pela prática, que a escrita é um processo, por isso 
todo texto está sujeito a constante reconstrução.  



Essa aparente pacificação dos conflitos, no discurso de nosso sujeito (recorte 2), 
vai se desestabilizar no recorte 3, logo abaixo, à medida que o vínculo 
aluno/docente se parte abruptamente na sua reconstrução identitária, quando, 
diplomado, é "despedido" do tão idealizado "acampamento formador" 
(universidade) e ousa enfrentar os perigos do campo (mercado de trabalho):  

Quando se está na faculdade uma serie de sentimentos toma conta de nossos 
pensamentos, um deles é o de que a faculdade será o lugar que irá sanar todos os 
problemas que não foram superados no 2º grau e ao ingressar nela sairemos 
pessoas capazes de superar qualquer obstáculo em relação ao conhecimento, o que 
é uma ideologia. 

No entanto o que a faculdade representava para mim em termos de superação, se 
tornou um pesadelo, pois os poucos conhecimentos que consegui adquirir nela, não 
estão me ajudando muito na vida prática.  

A desolação de que falo é a mesma que sinto quando me inscrevo num concurso 
público. É nessa hora que me sinto em meio a um deserto, cheio de dúvidas e 
questionamentos sem respostas.  

Acredito que uma das tantas frustrações de que um ser humano pode passar é o 
sentimento de impotência. E é esse um dos quais venho sentindo toda vez que me 
deparo com um caderno de provas de concurso na minha frente, olhar as questões 
contidas nele e não saber como começar a respondê-las, principalmente quando se 
trata de questões que envolvem interpretação de texto, ou conhecimentos 
gramaticais, pois de todos os conteúdos esses são os que sinto maior dificuldade 
em resolver, o que deveria ser diferente, já que sou formada em Letras.  

(...) 

Muitas vezes, o professor de LM aplica os conteúdos apenas para obedecer às 
exigências dos PCNs [Parâmetros Curriculares Nacionais], mas não tem um objetivo 
especifico e não se compromete com o aprendizado dos alunos. Por isso, os 
resultados do ensino são insatisfatórios. Os gramáticos defendem que os alunos 
precisam decodificar todas as regras gramaticais, já que os lingüistas se preocupam 
apenas com o que de fato é usado nos diferentes contextos sociais, isto é, 
trabalham a língua em seu estado funcional. 

Nesse recorte (3), manifesta-se prevalecente, como efeito de sentidos, o mito em 
relação ao poder de fogo que o letramento, impulsionado pela 
academia/universidade, teria sobre a vida de quem o alcança: "

Nesse processo de ensino aprendizagem de LM os discentes são os maiores 
prejudicados.  

faculdade vai sanar 
problemas", "universidade [lugar de] superação". Mas, por outro lado, a frustração 
nele denunciada, fortemente marcada por formas linguísticas como pesadelo, a 
desolação de que falo, sentimento de impotência, discentes/ os maiores 
prejudicados, ao mesmo tempo em que é uma estratégia discursiva que visa a 
dividir prejuízos, culpas e decepções, a fim de incomodar o leitor (formador), 
pressupõe também, como efeito de sentidos, uma "catarse" salutar ao 
autor/escrevente e propõe uma oportunidade extremamente  fértil a ambos, visto 
que, como Kleiman (2007:18) enfoca de forma precisa, o curso de formação é 
produtivo à medida que "desideologiza a leitura e a escrita tal como cristalizada no 
imaginário social. Isso ocorre quando o professor em formação é instigado a 
confrontar suas posições, angústias e expectativas em relação a seus saberes, 
formação e práticas" . 



Coerente com essa linha de abordagem, podemos considerar que, no discurso aqui 
analisado, as dúvidas, a insegurança e os anseios em relação à aprendizagem sobre 
leitura e escrita (e aos saberes que o sujeito acredita e almeja possuir/desenvolver) 
poderiam fortalecer a desilusão quanto aos esforços que corpo docente e discente 
exige de si mesmo no desempenho de suas funções/papéis sociais, não fosse 
levado em conta que reflexão/frustração/inquietação/revisão são práticas 
fundamentais no processo de ensino e aprendizagem de LM, ou de outro qualquer, 
resultando sempre em transformação, por menor que seja, do momento sócio-
histórico, dos discursos (efeitos de sentido) e do(s) sujeito(s) que mobilizaram tais 
ações/reações. 

Acreditamos que a contribuição de nossa análise (mesmo sucinta), assim como 
priorizam estudos de pesquisadores comprometidos com a formação do professor 
de LM, vem também no sentido de dar voz a sujeitos submetidos aos "rigores" do 
ensino acadêmico, permitindo-lhes reconfigurar sua construção identitária e 
posicionar-se como os principais críticos de si mesmos e do trabalho docente, 
mesmo tratando-se de material específico de um contexto também específico. 
Esperamos, por conseguinte, que os dados ora analisados possam despertar novos 
olhares e outras interpretações, mais minuciosas inclusive, sobre a temática aqui 
contemplada.  

Considerações finais 

CORRÊA, M. L. G. Letramento e heterogeneidade da escrita no ensino de Português. 
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