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RESUMO 
 
 

“GARRANDO NOJO DO POWERPOINT”: DISCURSOS SOBRE PRÁTICAS DE 
LETRAMENTOS ACADÊMICOS EM UMA COMUNIDADE DE PRÁTICA EM 

ENSINO DE ARTES VISUAIS 
 
 

AUTORA: Anelise Scotti Scherer 
ORIENTADORA: Désirée Motta-Roth 

 

 
Este estudo (registro GAP/UFSM nº 034521) faz parte do projeto guarda-chuva PQ-CNPq Letramento 
acadêmico/científico e participação periférica legítima em comunidades de produção de conhecimento 
(registro CAAE/UFSM 21033613.2.0000.5346), coordenado pela professora Désirée Motta-Roth. A 
pesquisa tem por objetivo geral mapear as práticas de letramentos acadêmicos de uma comunidade 
de produção de conhecimento em Ensino de Artes Visuais (CPEAV), em uma universidade federal 
brasileira. Três questões são centrais a tal mapeamento: o sistema de atividades acadêmicas, os 
gêneros discursivos constitutivos dessas atividades e a participação periférica legítima (PPL) (LAVE; 
WENGER, 1991) dos participantes nesse sistema, a partir da análise de seus discursos sobre esses 
gêneros e essas atividades. Como parte do projeto guarda-chuva, adotamos os fundamentos teórico-
metodológicos de duas perspectivas que se complementam: a de letramento crítico (CERVETTI; 
PARDALES; DAMICO, 2001) e a da Análise Crítica de Gênero (MEURER, 2002; BHATIA, 2004; 
MOTTA-ROTH, 2006; 2008), a qual inter-relaciona princípios e conceitos da Linguística Sistêmico-
Funcional (p. ex. HALLIDAY, 1978; HALLIDAY; HASAN, 1989), da Sociorretórica (p. ex. MILLER, 1984; 
BAZERMAN, 1988; 2007; SWALES, 1990) e da Análise Crítica do Discurso (p. ex. FAIRCLOUGH, 
1992). O corpus do estudo consiste em dois conjuntos referentes a análise do contexto e do texto. A 
análise com foco no contexto compreende textos gerados e/ou coletados a partir da observação 
participante (notas de campo) e análise documental em publicações, diretórios e plataformas de acesso 
público associados à CPEAV. No conjunto de dados referentes à análise com foco no texto, o corpus 
refere-se à transcrição de um dos encontros do GP/CPEAV, parte de um minicurso de 
aproximadamente 15h sobre escrita acadêmica, promovido por um dos participantes da comunidade, 
durante os dias 15 e 16 de maio de 2014. Os resultados da análise revelam a inter-relação de dois 
conjuntos de práticas de letramentos: a) requisitos do contexto acadêmico e b) especificidades da 
CPEAV, as quais é atribuído um papel ligeiramente mais central no sistema de atividades da 
comunidade. Esses resultados apontam para duas características constitutivas do discurso da CPEAV: 
1) como busca por novas formas do fazer científico, a "pesquisa científica" (materializada em teses, 
dissertações, etc.) tem, no sistema de atividades da CPEAV, mesmo status que a "obra/produção 
artística" ao enfatizar o ponto de vista subjetivo e caráter interdiscursivo (entre ciência, AV e educação); 
e 2) o discurso de resistência aos discursos hegemônicos enfatiza a busca pelo "novo" e a coexistência 
de perspectivas diferentes (interdiscursividade), seguindo um discurso pós-moderno sobre 
ciência/pesquisa. Ao tensionar os paradigmas existentes, encontrando grande resistência das forças 
centrípetas (BAKHTIN, 1952-1953/2003) em EAV, a CPEAV se encontra em um estado de “revolução 
científica” (KHUN, 2012). Ao evidenciarem um distanciamento da CPEAV em relação à organização 
epistemológica da cultura disciplinar (EAV), nossos dados sugerem que as análises de gêneros 
acadêmicos devem não apenas considerar a relação entre o texto e o contexto da cultura disciplinar 
em questão (p. ex., MOTTA-ROTH, 1995; HOOD, 2011), mas também e especialmente o contexto mais 
particular da comunidade de produção de conhecimento. Assim, a tese é de que gêneros discursivos 
associados a práticas de letramentos acadêmicos e, consequentemente, aos processos de PPL em 
comunidades de produção de conhecimento (bem como propostas pedagógicas associadas a eles) 
devem ser analisados a partir de seu alto grau de situacionalidade (BARTON; HAMILTON, 2000), 
considerando as particularidades (associadas à organização epistemológica e ao sistema de 
atividades) da comunidade de prática da qual fazem parte.  
 

Palavras-chave: letramentos acadêmicos, culturas disciplinares, participação periférica legítima, 

comunidade de prática em EAV. 
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“GETTING SICK OF POWERPOINT”: DISCOURSES ON ACADEMIC LITERACY 
PRACTICES IN A COMMUNITY OF PRACTICE IN VISUAL ARTS EDUCATION 

 
 

AUTHOR: Anelise Scotti Scherer 
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This study (register GAP/UFSM n. 034521) is part of the umbrella project PQ-CNPq Letramento 

acadêmico/científico e participação periférica legítima em comunidades de produção de conhecimento 

(register CAAE/UFSM 21033613.2.0000.5346), coordinated by professor Désirée Motta-Roth. Its 

objective is to map academic literacy practices of a community of knowledge production in Visual Art 

Education (CPVAE) in a Brazilian federal university. Three issues are central to this mapping: system 

of academic activities, discursive genres that constitute these activities and the participants’ legitimate 

peripheral participation (LPP) (LAVE; WENGER, 1991) in this system through the analysis of their 

discourses on the genres and activities. As part of the umbrella project, we adopt the theoretical and 

methodological framework of two associated approaches: critical literacies (CERVETTI; PARDALES; 

DAMICO, 2001) and Critical Genre Analysis (MEURER, 2002; BHATIA, 2004; MOTTA-ROTH, 2006; 

2008), which inter-relate principles and concepts of Systemic-Functional Linguistics (p. ex. HALLIDAY, 

1978; HALLIDAY; HASAN, 1989), Socio-Rhetorics (p. ex. MILLER, 1984; BAZERMAN, 1988; 2007; 

SWALES, 1990), and Critical Discourse Analysis (p. ex. FAIRCLOUGH, 1992). The corpus of this study 

consists of two sets concerning context and text analysis. The analysis focused on context comprehends 

texts generated and/or selected through participant observation (field notes) and documentary analysis 

of online publications, directories, and database associated to the CPVAE. In the set of data concerning 

text analysis, the corpus refers to the transcription of one of the GP/CPVAE encounters, part of a 

workshop of approximately 15 hours on academic writing, promoted by one of the community 

participants, on May 15th and 16th 2014. The analysis results reveal an interconnection of two sets of 

literacy practices: a) requirements from the academic context and b) particularities of the community, to 

which is attributed a slightly more significant role in the community’s activity system. These results point 

to two constitutive features of CPVAE’s discourse: 1) as a search for new ways of scientific practice, 

"scientific research" (materialized in PhD dissertations, thesis, etc.) has, in the activity system of CPVAE, 

the same status as "art work/production" as they emphasize a subjective point of view and their 

interdiscursive nature (among science, visual arts, and education); and 2) the resistant discourse in 

relation to hegemonic discourses emphasizes the search for “novelty” and the coexistence of different 

perspectives (interdiscursivity), according to a post-modern discourse on science/research. By 

tensioning the existent paradigms, meeting great resistance from centripetal forces (BAKHTIN, 1952-

1953/2003) in VAE, CPVAE finds itself in a state of “scientific revolution” (KHUN, 2012). By evidencing 

a detachment of CPVAE in relation to the epistemological organization of the disciplinary culture (VAE), 

our data suggest that academic genre analyses must not only consider the relation between text and 

context of the disciplinary culture at stake (p. ex., MOTTA-ROTH, 1995; HOOD, 2011), but also and 

especially the more particular context of the community of knowledge production. Thus, the thesis is 

that discursive genres associated to academic literacy practices and consequently to LPP processes in 

communities of knowledge production (as well as pedagogical proposals related to them) must be 

analyzed in their high degree of situationality (BARTON; HAMILTON, 2000), considering the 

particularities (associated to the epistemological organization and the system of activities) of the 

community of practice of which they are part. 

 

Keywords: academic literacies, disciplinary cultures, legitimate peripheral participation, community of 

practice in VAE. 
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INTRODUÇÃO  

 

[...] todas as formas de conhecimento humano podem ser construídas como 
texto. O conhecimento é feito prototipicamente de linguagem. Uma vez que 

você tenha a linguagem – ‘você’ como espécie ou ‘você’ como indivíduo – 
você tem o poder de transformar a experiência em significado. Mas, da 
mesma maneira que você é capaz de fazer isso, você é compelido a fazer 
isso; você não internaliza uma experiência até que tenha transformado ela 

em significado. E uma vez feito, isso passa a ter o potencial para ser 
fraseado – pode agora ser transformado em texto.  

(HALLIDAY, 2004, p. 25, tradução nossa1).2  
 

O que o educador em linguagem pode fazer para ajudar aqueles que foram 
afastados do conhecimento científico? O educador em linguagem somente 

pode ajudar o aprendiz, se ele/a entende como o discurso funciona. 
 (HALLIDAY, 2004, p. viii).3 

 
[...] a linguagem é uma parte irredutível da vida social, dialeticamente 

interconectada com outros elementos da vida social, de modo que a análise 
e a pesquisa sociais devem sempre considerar a linguagem  

 (FAIRCLOUGH, 2003, p. 2)4 
 
 

A linguagem permite-nos atribuir significados à experiência no formato de 

textos, na medida em que a usamos em situações específicas. Tomar a experiência, 

em termos sistêmico-funcionais, “como um recurso, como um potencial para entender, 

representar e agir sobre a realidade” e a linguagem como sistema de significados 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 1999, p. 1), permite-nos entender a realidade como 

produção de sentido. Sob essa ótica, a linguagem ocupa papel central na vida em 

sociedade na medida em que constrói a experiência – na medida em que estrutura 

(produz significados de/para) atividades socialmente reconhecidas e papéis sociais 

desempenhados por aqueles que realizam tais atividades (MEURER, 2004; MOTTA-

ROTH, 2006). 

Por ser um sistema de significados, a linguagem só se constitui como tal no 

momento em que a mobilizamos para entender, representar e agir no mundo, ou seja, 

                                                           
1 Todas as traduções do presente trabalho são de responsabilidade da autora. 
2 No original: “[...] all forms of human knowledge are capable of being construed as text. Knowledge is 
prototypically made of language. Once you have language – whether 'you' as species, or 'you' as 
individual – then you have the power of transforming experience into meaning. But, by the same 
token as you are enabled to do this, you are also constrained to do it; you have not internalised an 
experience until you have transformed it into meaning. And once you have done that, it has the potential 
for being worded - it can now be transformed into text” (HALLIDAY, 2004, p. 25). 
3 No original: “What can the language educator do to help those who have been shut out of scientific 
discourse? The language educator can only help the learner, if (s)he understands how the discourse 
works” (HALLIDAY, 2004, p. viii). 
4 No original: “[...] language is an irreducible part of social life, dialectically interconnected with other 
elements of social life, so that social analysis and research always has to take account of language” 
(FAIRCLOUGH, 2003, p. 2). 
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no ato de produção do discurso (BAKHTIN, 1952-1953/2010, p. 262). Logo, analisar 

discurso é analisar linguagem em uso em contextos específicos.  

Esse caráter situado da linguagem revela seu papel de constituir e organizar as 

instituições sociais ao mesmo tempo em que se constitui nelas. Usamos a linguagem 

de maneira relativamente tipificada em contextos específicos, para realizar atividades 

socialmente reconhecidas como estruturadoras desses contextos. Ao fazermos isso, 

reconhecemo-nos como seres sociais (participantes das diferentes instituições na 

sociedade): desempenhamos papéis sociais específicos, conforme as relações de 

poder vigentes, em atividades consideradas pertinentes nesses contextos, 

atravessadas por discursos diversos. Por exemplo, participamos como professores de 

línguas na escola pública, quando produzimos planos de ensino, respeitando as 

restrições e a relativa autonomia que nos são impostas/concedidas pelo contexto 

escolar; ou como pesquisadores em formação no contexto universitário, quando 

produzimos e/ou consumimos artigos acadêmicos, de acordo com as convenções 

acadêmicas, em determinada área do saber, com o propósito de avançar na produção 

de conhecimento.  

Se a linguagem em uso é parte irredutível da vida social (FAIRCLOUGH, 2003) 

e se materializa em textos (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 1999), então estudar as 

formas de produção de conhecimento acadêmico/científico5 em diferentes culturas 

disciplinares implica analisar as práticas de produção, distribuição e consumo de 

textos. Em outras palavras, fazemos sentido da experiência em/por meio de textos, 

porque é no texto que a linguagem se constitui como o âmbito da transformação da 

experiência em significado (HALLIDAY, 2004, p. 25). Por isso, a experiência 

(acadêmica, por exemplo) adquire significação nas práticas de letramentos que a 

constituem. 

Com o intuito de contribuir para o avanço das pesquisas em Linguística 

Aplicada (LA) sobre linguagem e a qualificação de práticas pedagógicas de 

letramento, o GT-LABLER – Laboratório de Pesquisa e Ensino de Leitura e Redação, 

vinculado à linha de pesquisa Linguagem no contexto social, associada ao Grupo de 

                                                           
5 Neste estudo, os termos acadêmico e científico são usados de forma intercambiável, uma vez que 

partimos de uma visão inclusiva da academia como lugar de produção da ciência em sentido amplo, 

abrangendo qualquer área do conhecimento desde que seja garantido o rigor nos processos de 

observação, identificação, descrição, avaliação e explicitação, por exemplo (MOTTA-ROTH, 2011, com 

base em SNOW, 1959/1990). 
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pesquisa (GRPesq) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) Linguagem como prática social, sob coordenação da orientadora 

desta tese, desenvolve, desde 1998, projetos de pesquisa, ensino e extensão que 

buscam investigar a linguagem em uso em contextos específicos. Esses projetos 

buscam, também, subsidiar a prática pedagógica de línguas. 

Dentro desse contexto, delimito meu lugar de fala como participante do GT-

LABLER, professora de inglês e pesquisadora em formação, também graduada em 

Artes Visuais (AV) – bacharelado e licenciatura. De certa forma, uma visão crítica 

sobre minha própria PPL como professora e pesquisadora em (constante) formação, 

participante de diferentes comunidades de prática (como os grupos de pesquisa em 

LA e EAV), é, ao mesmo tempo, motivação e parte do processo de pesquisa que 

resultou neste trabalho de tese. Em se tratando deste texto em particular, esse lugar 

de fala tende a ser marcado pelo uso da primeira pessoa do plural, em referência às 

considerações que só foram possíveis por meio de trocas no sistema de atividades do 

GT-LABLER: são, portanto, fruto de trabalho colaborativo. Por outro lado, em ocasiões 

específicas, o uso da primeira pessoa do singular busca introduzir ideias particulares, 

decorrentes da observação participante na CPEAV, por exemplo. 

Atualmente, parte do GT-LABLER, da qual este trabalho faz parte, está 

engajada em subprojetos que compõem o Projeto PQ/CNPq Letramento 

acadêmico/científico e participação periférica legítima na produção de conhecimento 

(MOTTA-ROTH, 2013). Esse projeto guarda-chuva tem por objetivo   

 
investigar as práticas discursivas de letramento científico e a participação 
periférica legítima em comunidades de prática de produção de conhecimento, 
tais como um laboratório de investigação de um Programa de Pós-Graduação 
em Artes Visuais/Plásticas, em contraste com outro de Biologia ou de 
Linguística Aplicada, considerando 1) os eventos sociais de letramento; 2) os 
discursos que constituem as práticas sociais de letramento relevantes a cada 
comunidade de prática particular; e, em última instância, 3) a configuração do 
sistema linguístico que dá materialidade aos textos produzidos, distribuídos e 
consumidos em cada contexto específico de produção de conhecimento. O 
foco recai sobre os sistemas de atividades, as relações sociais e as práticas 
de letramento que são parte do processo de construção do conhecimento em 
diferentes contextos disciplinares. (MOTTA-ROTH, 2013, p. 3) 

 

Como referencial teórico, adotamos a abordagem interdisciplinar da Análise 

Crítica de Gênero (ACG) (MEURER, 2002; BHATIA, 2004; MOTTA-ROTH, 2006; 

2008) – que alia os pressupostos teórico-metodológicos da Sociorretórica (SR) (p. ex., 

SWALES, 1990; BAZERMAN, 2009), da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) (p. ex., 
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HALLIDAY, 1978; HALLIDAY; HASAN, 1989) e da Análise Crítica do Discurso (ACD) 

(p. ex., FAIRCLOUGH, 1992; 2003; CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999; GEE, 

2011). A ACG enfatiza, ainda, as influências da Teoria Sociocultural de Vygotsky (p. 

ex., 1999; 2001) e a Perspectiva Sócio-Histórica de Bakhtin (p. ex. 1952-1953/2010) 

na concepção de linguagem como prática social. Essa concepção pressupõe que a 

linguagem em uso, além de representar (a experiência), é um modo de agir no mundo 

e, portanto, mantém uma relação dialética com a estrutura social: agimos no mundo 

via linguagem conforme regras e recursos pré-estabelecidos ao mesmo tempo em que 

os transformamos por meio da linguagem em uso (FAIRCLOUGH, 1992, p. 64). Esses 

pressupostos vão ao encontro da noção bakhtiniana de que a linguagem só pode ser 

examinada no ato de produção do discurso e da visão hallidayana de linguagem como 

sistema sócio-semiótico: um sistema organizado a partir de escolhas para a produção 

de sentido em interações sociais específicas. Disso decorre a relação intrínseca entre 

texto e contexto, ou, nos termos de Fairclough, entre texto, prática discursiva e prática 

social.  

Nessa perspectiva interdisciplinar, os textos são estudados como 

exemplares/instanciações de gêneros discursivos. São analisados ora como 

processo, ora como produto, a partir das relações existentes entre a concretude da 

linguagem usada em contextos específicos e os aspectos mais abstratos da prática 

social. Considerando o estudo da produção de conhecimento e das práticas 

discursivas envolvidas nesse processo, nosso objetivo é investigar práticas de 

letramentos acadêmicos em culturas disciplinares específicas: Ensino de Artes 

Visuais (EAV), no caso deste estudo.  

Como um dos subprojetos mencionados acima, este estudo parte de dois 

pressupostos: 1) usamos linguagem – entendida como um sistema de significação 

socialmente compartilhado (HALLIDAY; HASAN, 1989) – para agir no mundo em 

sociedade (GEE, 2011); e 2) agimos no mundo social via engajamento em gêneros 

discursivos – “tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 1952-

1953/2010) usados em contextos específicos. Seguindo esse raciocínio, aprender a 

usar linguagem é, também, um processo socialmente situado, em que atuamos como 

consumidores e produtores de textos – entendidos como unidades semânticas 

produzidas, circuladas e consumidas (FAIRCLOUGH, 1992) em situações particulares 

dentro de uma determinada cultura (HALLIDAY; HASAN, 1989). Logo, aprendemos a 

usar linguagem por meio do engajamento em práticas de letramentos. 
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Engajar-se em práticas de letramentos, para Street (1984, p. 97), significa 

envolver-se em um processo social complexo, no qual tecnologias particulares são 

desenvolvidas socialmente e usadas em contextos institucionais específicos para 

atingir objetivos específicos. Como complementação a esse raciocínio, Lemke (2010, 

p. 457) defende que um letramento é sempre um letramento em algum gênero e, por 

isso, deve ser definido em relação aos sistemas sígnicos empregados, às tecnologias 

materiais usadas e aos contextos sociais de produção, circulação e uso de um gênero 

particular. Em outras palavras, analisar e ensinar linguagem, sob uma perspectiva 

crítica de gênero discursivo, nos permite “compreender como as pessoas aprendem 

a ser participantes competentes nas sociedades letradas complexas e como as 

práticas educacionais podem ajudar a tornar tais pessoas competentes para serem 

agentes sociais efetivos” (BAZERMAN, 2006, p. 10). 

De forma a corroborar essa ideia, um estudo do GT-LABLER, envolvendo 

análises de representações sociais de alunos de Letras sobre escrita (ASSIS-BRASIL; 

MARCUZZO, 2009; MOTTA-ROTH, 2012, p. 108), ponto de partida desta pesquisa, 

revelou que graduandos que não participam de grupos de pesquisa (como laboratórios 

de pesquisa, ensino e extensão) tendem a conceber o papel da escrita em sua vida 

de forma desinformada, não sendo capazes de nomear os gêneros discursivos nos 

quais se engajam dentro do contexto acadêmico. Em contrapartida, os graduandos 

que participam ativamente, desde os primeiros anos da graduação, de grupos de 

pesquisa e os pós-graduandos que desenvolvem seus projetos de tese/dissertação 

tendem a especificar os gêneros discursivos nos quais se engajam como autores, 

concebendo a escrita como forma de participação na comunidade acadêmica, a partir 

da qual podem posicionar-se como novos membros em uma disciplina (MOTTA-

ROTH, 2012, p. 110). Esses resultados evidenciam a importância da participação 

periférica legítima (PPL) – processo pelo qual recém-chegados se tornam membros 

de uma comunidade de prática6 (LAVE; WENGER, 1991, p. 29) – de graduandos em 

grupos de pesquisa, por exemplo. 

                                                           
6 Para Wenger (2006), uma comunidade de prática corresponde a um grupo de pessoas que 
compartilham uma preocupação ou paixão por algo que fazem e aprendem a melhor fazê-lo ao 
interagirem regularmente. No contexto acadêmico, um grupo de pesquisa é uma comunidade de prática 
na medida em que congrega um grupo de professores e alunos de graduação e/ou pós-graduação que 
se encontram regularmente e se envolvem em práticas de pesquisa voltadas à realização de uma meta 
comum: produção de conhecimento na área.  
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A partir da PPL em comunidades de prática, esses alunos podem desenvolver, 

desde os primeiros anos de sua formação, um senso de autoria (MOTTA-ROTH, 2012) 

e uma conscientização acerca das relações entre os diversos textos/discursos 

produzidos e consumidos dentro dos sistemas de gêneros que constituem essas 

comunidades de prática. O referido estudo evidencia a relação entre a PPL e a 

formação de autores em comunidades de práticas acadêmicas, trazendo o tema dos 

letramentos acadêmicos para o centro da discussão sobre o desenvolvimento da 

sociedade atual. Conforme aponta Motta-Roth (2011, p. 13),  

 
[t]orna-se corrente o argumento de que nível salarial e nível de escolaridade 
formal crescem proporcionalmente, de que o nível e a qualidade da educação 
interferem significativamente na renda dos jovens, determinando os índices 
de desigualdade da distribuição de renda nessa faixa de idade (PONS, 2007; 
ILHA, 2011). Além disso, cada vez mais, a mídia consagra as competências 
de uso da linguagem como centrais ao desenvolvimento do conhecimento, 
da carreira profissional e das interações sociais e familiares (TEIXEIRA, 
2007) e o conceito de letramento científico assume papel de destaque nos 
debates sobre o avanço da sociedade (MILLER, 1983; ANDRADE, 2003; 
DURANT, 2005). 
 

Nesse sentido, podemos dizer, grosso modo, que o tema “letramentos 

acadêmicos” é de extrema relevância para se avançar na discussão sobre os rumos 

de uma sociedade ou, ainda, que questões de letramento no contexto acadêmico são 

fundamentais no processo formativo de profissionais/pesquisadores em qualquer 

disciplina. Mas, afinal, no que consistem os “letramentos acadêmicos”? 

Recorremos ao conceito de letramento referido acima com base em Street 

(1984), Halliday e Hasan (1989), Lemke (2010) e Bazerman (2006) para definir 

letramento acadêmico como processo socialmente situado, em que atuamos como 

consumidores e produtores de textos em situações particulares dentro da cultura 

científica. Em outras palavras, é o processo pelo qual nos engajamos em gêneros 

discursivos considerados relevantes dentro da cultura acadêmica, ocupando papéis 

sociais específicos para atingir propósitos definidos, compartilhados e legitimados 

pelos membros experientes dessa cultura. Tomamos a cultura acadêmica como 

conjunto de comunidades de práticas voltadas para a produção de conhecimento, 

constituídas por sistemas de atividades, materializados em gêneros discursivos – 

vistas também como local de produção de conhecimento. Nesse sentido, letramento 

acadêmico é o processo pelo qual aprendemos a produzir conhecimento no/do mundo 

como especialistas, seja pelo viés da Biologia, das AV, ou da LA, por exemplo.  
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Esse conceito de letramento acadêmico carrega em si uma visão do processo 

de aprendizagem como PPL (LAVE; WENGER, 1991). Isso significa dizer que 

processos de aprendizagem implicam necessariamente o engajamento efetivo em 

práticas sociais e, mais concretamente, em gêneros discursivos de uma comunidade 

de prática para que um participante passe de recém-chegado a experto/especialista 

nas práticas do sistema de atividades que constitui essa comunidade. Por isso, 

investigar práticas de letramentos acadêmicos demandaria examinar tal engajamento 

em gêneros discursivos como processo social complexo e dinâmico. 

Como meio para realizar tal tarefa, argumentamos pela adoção da perspectiva 

interdisciplinar da ACG, que enfatiza a relação entre os gêneros discursivos e o 

contexto social em estudos de caráter etnográfico. Por meio da perspectiva 

etnográfica, a ACG possibilita um olhar mais atento às complexidades e 

especificidades dos processos sociais investigados em contextos específicos. Embora 

encontremos, na literatura sobre letramentos acadêmicos, registros de pesquisas que 

consideram o contexto social acadêmico em que exemplares de gêneros discursivos 

são produzidos, poucos deles enfatizam o processo de PPL por meio do qual 

participantes de comunidades acadêmicas se tornam autores/especialistas. 

Nos estudos de gênero, por exemplo, destacamos os esforços do linguista John 

Swales, nos últimos 30 anos, para mapear, explicar e qualificar a produção científica 

(em termos de gêneros acadêmicos – artigo, resumo, resenha) em relação ao seu 

contexto institucional (ver, por exemplo, SWALES, 1990; 1994; 1998 especialmente). 

Ainda nessa área, julgamos igualmente pertinente a pesquisa de Charles Bazerman 

sobre os processos de letramento (grosso modo, leitura e escrita) em contextos 

específicos, com ênfase nas relações intertextuais que permeiam os sistemas de 

atividades e, consequentemente, de gêneros em contextos como o acadêmico (ver, 

por exemplo, BAZERMAN, 1995; 2006; 2007; BAZERMAN; PRIOR, 2004).  

No contexto brasileiro, Motta-Roth dedica-se a investigar, desde a década de 

90, práticas de letramento científico pelo viés da ACG com vistas ao ensino de gêneros 

acadêmicos, considerando diferentes disciplinas segundo uma abordagem 

sociointeracionista (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, p. 10), a partir do que as 

autoras chamam de “reflexão prática”. Essa reflexão prática marca a característica 

dos estudos críticos em LA de enfatizar a indissociabilidade entre reflexão teórica e 

aplicação prática (p. 9). Além disso, os pesquisadores citados até aqui compartilham 
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a premissa de que os textos devem ser investigados em relação a seus contextos, 

uma vez que são indissociáveis.  

Entretanto, apesar desses e de outros esforços de pesquisa7, os estudos 

voltados à comunidade científica ainda tendem a enfocar, por um lado, os aspectos 

linguísticos da ciência como produto, geralmente desconsiderando ou relegando a 

segundo plano as atividades complexas e a gama de relações que caracterizam a 

ciência como processo. Por outro lado, alguns estudos privilegiam o caráter 

processual dos aspectos contextuais relativos à comunidade científica, 

negligenciando a relação dialética com seu produto, o texto. Nesse sentido, 

avançamos pouco na busca por um entendimento holístico da complexidade das 

atividades que constituem as comunidades de prática científica. Nosso argumento 

aproxima-se, portanto, daquele de Latour e Woolgar (1979/1986, p. 17): “[e]mbora 

nosso conhecimento sobre os efeitos externos e a recepção da ciência tenha 

aumentado, nosso entendimento sobre as atividades complexas que constituem o 

funcionamento interno da atividade científica permanece não desenvolvido.”8 

Enfrentamos, ainda, uma  

 
“[...] necessidade de se fundamentar as práticas pedagógicas de produção 
textual e leitura para fins acadêmicos em resultados de pesquisa de modo a 
se construir um corpo de conhecimento que possa subsidiar as melhores 
práticas pedagógicas de letramento acadêmico em cada um dos diferentes 
contextos disciplinares.” (MOTTA-ROTH, 2013, p. 12). 
 

Nesses termos, este trabalho de tese tem por objetivo geral mapear as práticas 

de letramentos acadêmicos de uma comunidade de produção de conhecimento em 

Ensino de Artes Visuais (referida neste trabalho como CPEAV), em uma universidade 

federal brasileira (referida aqui como UFB). Esse mapeamento enfocara três questões 

centrais: o sistema de atividades acadêmicas, os gêneros discursivos constitutivos 

dessas atividades e a PPL dos participantes da CPEAV nesse sistema, a partir da 

análise de seus discursos sobre esses gêneros e essas atividades. Esse objetivo geral 

se desdobra nos seguintes objetivos específicos: 

1. delinear o sistema de atividades (BAZERMAN, 2007) da comunidade 

investigada em termos das suas práticas de letramentos acadêmicos; 

                                                           
7 Para um mapeamento de grupos de pesquisa sobre letramento acadêmico em língua materna no 
Brasil, ver Cristóvão, Bork e Vieira (2015).  
8 No original: “Although our knowledge of the external effects and reception of science has increased, 
our understanding of the complex activities which constitute the internal workings of scientific activity 
remains undeveloped” (LATOUR; WOOLGAR, 1979/1986, p. 17). 
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2. identificar os gêneros discursivos associados a práticas de letramentos 

acadêmicos considerados relevantes nessa comunidade e os processos de 

PPL observáveis entre os participantes; 

3. elaborar uma síntese das dimensões constitutivas do discurso da CPEAV 

sobre práticas de letramentos acadêmicos, relacionando os resultados da 

análise textual com o contexto social mais amplo em EAV.  

 Em resumo, os dados deste estudo sugerem que as práticas de letramentos, 

no sistema de atividades da CPEAV, atendem a uma agenda de pesquisa atrelada a 

uma postura desafiadora em relação aos discursos hegemônicos que constituem os 

campos com os quais a CPEAV se relaciona (AV, ciência e educação). Essa postura 

desafiadora consistiria num momento de “revolução científica” (KHUN, 2012), em que 

a comunidade explora não apenas novas metodologias, mas também um novo 

paradigma epistemológico, ao combinar preceitos (supostamente incongruentes, 

segundo os discursos hegemônicos em EAV) dos discursos das AV, da ciência e da 

educação. Como evidência disso, apontamos, por exemplo, o status de equivalência 

conferido às práticas de letramentos acadêmicos (como tese, dissertação, etc.) e à 

“obra artística” no sistema de atividades da comunidade, o qual coloca aspectos como 

subjetividade e interdiscursividade no centro das discussões sobre EAV. 

Este estudo corrobora, portanto, pesquisas anteriores sobre letramentos 

acadêmicos (BARTON; HAMILTON, 2000; BAZERMAN, 1995; BAZERMAN; PRIOR, 

2004; HOOD, 2011; MOTTA-ROTH, 1995; MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010; 

SWALES, 1990; 1998, para citar alguns) na medida em que evidencia a necessidade 

de se considerar a relação entre texto e contexto, tanto nas análises dos gêneros 

discursivos em diferentes comunidades de prática quanto na elaboração de propostas 

pedagógicas voltadas para o letramento nesses gêneros. Em especial, nossos 

resultados complementam o estudo de Motta-Roth (1995, p. 6), segundo o qual  

 
[...] a apropriação do mesmo gênero textual em cada disciplina responde à 
organização epistemológica da área de conhecimento, [sugerindo que] a 
formação de leitores e escritores mais críticos em relação às práticas 
discursivas encontradas em textos acadêmicos em suas respectivas 
disciplinas [esteja atrelada a uma] exploração da diversidade de valores e 
recortes epistemológicos de culturas disciplinares. 

  

Se, por um lado, estudos como os de Motta-Roth (1995) e de Hood (2011) 

apontam para uma relação estreita entre a organização epistemológica de uma cultura 

disciplinar e os gêneros discursivos que materializam as práticas de letramentos 
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acadêmicos, por outro lado, o presente estudo aponta para uma relação ainda mais 

estreita entre os gêneros discursivos e as particularidades da comunidade de prática 

da qual fazem parte. Esse alto grau de situacionalidade atribuído aos gêneros 

discursivos é evidenciado, nesta pesquisa, na medida em que os discursos dos 

participantes da CPEAV sobre os gêneros que a constituem sugerem uma 

organização epistemológica nessa comunidade que desafia a orientação da cultura 

disciplinar em EAV. Em outras palavras, gêneros discursivos (associados a práticas 

de letramentos, por exemplo) produzidos em comunidades como a CPEAV poderiam 

acabar à margem das análises de práticas de letramentos acadêmicos se essas 

levarem em consideração apenas os discursos hegemônicos da cultura disciplinar em 

EAV, sem atentar para as particularidades das comunidades que a constituem. 

Assim, sob o ponto de vista da LA, a tese que defendo neste trabalho é de que 

a apropriação dos gêneros discursivos associados a práticas de letramentos 

acadêmicos e, consequentemente, os processos de PPL em comunidades de 

produção de conhecimento devem ser considerados de forma situada (BARTON; 

HAMILTON, 2000) em relação às particularidades (à organização epistemológica e ao 

sistema de atividades) da comunidade de prática (do laboratório de pesquisa; do 

grupo de estudo, etc.) do qual fazem parte. Propostas pedagógicas voltadas para a 

promoção de letramentos acadêmicos devem, portanto, fundamentar-se em uma 

análise crítica dos gêneros que se pretende ensinar, levando-se em consideração o 

recorte referente às particularidades do sistema de atividades (da comunidade de 

prática específica) que, ao mesmo tempo, constitui e é constituído pelo gênero. 

Nesse sentido, esperamos que a análise proposta neste estudo possa servir 

como subsídio para estudos comparativos de gêneros discursivos associados a 

práticas de letramentos acadêmicos em outras comunidades de produção de 

conhecimento, seja em EAV, seja em outras culturas disciplinares, além de subsidiar 

possíveis propostas de ensino de gêneros discursivos no âmbito da CPEAV.  

Esta tese está dividida em três capítulos com o propósito de: revisar os 

pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa (Capítulo 1); descrever aspectos 

metodológicos do estudo, tais como o universo de análise, o corpus e os 

procedimentos e categorias de análise previstos (Capítulo 2); e relatar e discutir os 

resultados da análise, enfocando o contexto da CPEAV como uma comunidade em 

EAV e a transcrição de um minicurso sobre escrita no âmbito dessa comunidade 

(Capítulo 3). Por fim, tecemos algumas considerações finais acerca deste estudo, 
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suas limitações e implicações associadas ao estudo de práticas de letramentos em 

comunidades de produção de conhecimento.



 

 



 

CAPÍTULO 1 – PRINCÍPIOS TEÓRICOS CENTRAIS PARA O ESTUDO 

 
A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 

desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e 
realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser 

alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o 
texto e o contexto. [...] a leitura da palavra não é apenas precedida pela 

leitura do mundo mas por certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, 
quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente. 

(FREIRE, 1981/2011, p. 19-30) 

 

Partindo do pressuposto de que ler e escrever textos é ler e escrever o/com o 

mundo (FREIRE, 1981/2011), apoiamo-nos da ideia de que transformamos o mundo 

(e nós mesmos como parte desse mundo) na medida em que participamos 

efetivamente das práticas sociais, atentando para suas particularidades em contextos 

específicos. Nesse sentido, o “mundo” é construído por (ao mesmo tempo em que 

constrói) nossa participação nas diferentes comunidades/culturas por meio da 

linguagem em uso, ou seja, via engajamento efetivo em gêneros discursivos – 

atividades relativamente estáveis constituídas no uso recorrente da linguagem 

(MOTTA-ROTH, 2006a), como parte estruturante de um grupo social. 

Dessa forma, aprender a participar da sociedade como membros de 

comunidades/instituições/culturas/grupos significa aprender a participar dos gêneros 

discursivos pertinentes a essa comunidade, já que o conjunto desses gêneros 

“constitui [...] um ‘inventário’ dos eventos sociais mediados pela linguagem em uma 

dada instituição, cultura ou grupo social” (MOTTA-ROTH, 2006a, p. 148; com base 

em KRESS, 1989, p. 19). Por isso, consideramos indispensável adotar um conceito 

para letramentos que aproxime o processo de aprendizagem à ideia de PPL (LAVE; 

WENGER, 1991), subentendo que, assim como a linguagem é usada em contextos 

situados, os letramentos também acontecem em gêneros específicos (LEMKE, 2010).  

Para citar um exemplo, ser aprovado no vestibular ou frequentar as instalações 

da universidade não é garantia de que nos tornaremos membros de uma comunidade 

acadêmica. Ao contrário, aprendemos a ser “acadêmicos” na medida em que 

participamos efetivamente em práticas de letramentos acadêmicos, como produtores 

e consumidores de textos em comunidades específicas dentro de culturas 

disciplinares. Isso envolve muito mais do que conhecer a materialidade da linguagem 

acadêmica usada em determinada disciplina. Isso envolve o conhecimento (por meio 

da participação efetiva em práticas sociais) das relações estabelecidas entre o que se 

produz como produto acadêmico/científico e aspectos sociais mais amplos do que 
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está envolvido nessa produção: o que é considerado relevante na comunidade? Que 

atividades são realizadas? Quem participa? Como? Como se configuram as relações 

de poder? Que atividades e papéis sociais têm mais prestígio? Por quê? 

Seguindo esse raciocínio, enfatizamos, neste estudo, três princípios gerais da 

LA que carregam em si influência do pensamento sociocultural de Vygotsky e de 

Bakhtin: a) a linguagem funciona como “instrumento de construção do conhecimento 

e da vida social”; b) estudos em LA se prestam à “resolução de problemas da prática 

de uso da linguagem” em contextos situados de atividade humana, seja em sala de 

aula de línguas ou fora dela; e c) estudos em LA enfocam “a natureza situada da ação 

e o estudo dos atores sociais [...] agindo por meio da linguagem” (MOITA LOPES, 

2009, p. 18). Segundo Moita Lopes, esses princípios fazem com que 

 
[...] o interesse [dos estudiosos da linguagem] pass[e] a ser “a 
situacionalidade cultural, institucional e histórica da ação humana” (Wertsch, 
1991, p. 8), que é levada a termo pelo discurso/interação. Uma percepção 
que só pode ser incorporada à LA por conta de seu olhar interdisciplinar. 
(MOITA LOPES, 2009, p. 18) 

 

Entendemos, portanto, que a unidade de referência para se estudar linguagem 

não deve ser, por exemplo, a palavra (ou o texto isolado de seu contexto), mas sim o 

gênero discursivo enquanto dimensão intermediária entre linguagem como prática 

social e como materialidade linguística. Nossa posição quanto à unidade de referência 

para o estudo da linguagem tem base no aporte teórico-metodológico de natureza 

interdisciplinar da ACG (MEURER, 2002; BHATIA, 2004; MOTTA-ROTH, 2005; 2008). 

É a partir da investigação crítica dos gêneros discursivos que estruturam os grupos 

sociais e as instituições que podemos identificar, interpretar e buscar explicações para 

as relações entre os textos produzidos pelos membros desses grupos e o contexto 

institucional mais abrangente.  

Partimos, ainda, do pressuposto de que o conhecimento acadêmico/científico 

e, analogamente, o espaço acadêmico se organizam em culturas disciplinares 

relativamente distintas (Educação, LA, Biologia, AV, por exemplo). Entendemos, com 

base em Foucault (1973), essas diferentes áreas do saber como “culturas que 

constroem discursos em resposta às condições epistêmicas da disciplina” (MOTTA-

ROTH, 1995, p. 203). Essas culturas se definem na medida em que há um 

comportamento consensual quanto às atividades que acontecem nos grupos sociais 

(MOTTA-ROTH, 2006b), chamados aqui de comunidades. Para complementar a 
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interpretação de Laraia (1986) por Motta-Roth (2006b, p. 193), entendemos cultura 

como “conhecimento [crenças, costumes, leis, hábitos, etc] aprendido” pelo ser 

humano como membro de uma comunidade de prática (LAVE; WENGER, 1991). 

Assim, a cultura acadêmica/científica, como conjunto de culturas disciplinares, refere-

se ao conhecimento acadêmico/científico aprendido pelo sujeito como membro de 

uma comunidade de prática acadêmica, inserida em determinada disciplina.  

Com base nesses pressupostos, apresentamos, neste capítulo, uma síntese 

dos princípios teóricos para a realização da pesquisa sobre letramento 

acadêmico/científico em culturas disciplinares específicas, especificamente, para a 

realização do presente estudo com foco em uma comunidade de prática voltada para 

a formação de professores/pesquisadores em EAV (CPEAV). 

O capítulo está organizado em três seções principais. Primeiramente, 

apresentamos os princípios teóricos sobre linguagem centrais à pesquisa, segundo o 

aporte interdisciplinar da ACG (seção 1.1). A seguir, damos enfoque à abordagem 

etnográfica decorrente da adoção desse aporte teórico, buscando explicitar aspectos 

do que consideramos ser uma “etnografia da escrita” (seção 1.2). Por último, 

estabelecemos nosso “recorte de mundo”, delimitando o nicho da pesquisa: o contexto 

acadêmico/científico, especialmente os aspectos pertinentes ao EAV como cultura 

disciplinar e à comunidade investigada (seção 1.3). 

 

1.1 CONTRIBUIÇÕES DE TEORIAS DE LINGUAGEM PARA O ESTUDO DE 

LETRAMENTOS ACADÊMICOS 

Nesta seção, buscamos explanar os princípios centrais da ACG, aporte teórico 

interdisciplinar que norteia o presente estudo, como instrumento necessário à 

investigação em LA. Localizamos a ACG no circuito de estudos críticos em um 

universo de pesquisa qualitativa, os quais compõem os esforços de linguistas 

aplicados para descrever, interpretar e explicar a linguagem em uso no que diz 

respeito às relações dialéticas entre os elementos contextuais e textuais de gêneros 

discursivos. 

Como aporte teórico interdisciplinar, a ACG inter-relaciona princípios e 

conceitos de outras três teorias que enfatizam a relação indissociável entre texto e 

contexto: a LSF (p. ex., HALLIDAY, 1978; HALLIDAY; HASAN, 1989); a SR (p. ex. 

SWALES, 1990; 1994; MILLER, 1984; BAZERMAN, 2007) e a ACD (p. ex., 

FAIRCLOUGH, 1992; COULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999).  
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Como parte do circuito de investigações em LA, a ACG se mostra uma “área 

mestiça” e “INdisciplinar” (MOITA LOPES, 2006; 2008). Os estudos em ACG – 

originalmente associada aos trabalhos do linguista aplicado José Luiz Meurer, entre 

as décadas de 1990 e 2000 (MEURER, 2002, por exemplo) – se beneficiam de ou 

retomam explicitamente estudos críticos (influenciados em maior ou menor grau pelas 

ideias de Marx) sobre linguagem, cultura, sociedade e educação/ensino de línguas. 

Por meio de suas teorias constituintes (LFS, SR e ACD), a ACG estabelece relações 

interdiscursivas com estudos anteriores em diferentes áreas do conhecimento como, 

por exemplo, a Teoria Funcional de Bronislaw Malinowski, a Teoria Sistêmico 

Estrutural de John Rupert Firth, a Sociologia da Pedagogia de Basil Bernstein, a Teoria 

do discurso de Michel Foucault, a Teoria Cultural de Clifford Geertz e a Teoria da 

Estruturação de Anthony Giddens.  

Dentre essas relações interdiscursivas, destacamos a incorporação de 

aspectos sociais da Teoria da Estruturação de Giddens (Figura 1), segundo a qual 

 
o fluxo da vida humana – [que] inclui o uso de gêneros – se dá sempre como 
parte de a) práticas sociais, que são executadas por b) indivíduos atuando 
sob prescrições de papéis relativos a certa identidade, e sempre em alguma 
c) estrutura social definida em termos de regras e recursos (MEURER, 2006, 
p. 166).  

 

A Figura 1 é uma representação esquemática de como as práticas sociais, 

materializadas em textos, promovem “a conexão entre a ação individual (incluindo as 

prescrições de papéis identitários) e as estruturas sociais, mais abstratas, em forma 

de regras e recursos, [...] entre indivíduo e sociedade” (MEURER, 2006, p. 170). É a 

prática social, referente ao contexto de cultura (considerando os planos comunicativos 

da Figura 2), que faz com que vivamos em sociedade. 

Ressaltamos, conforme Meurer (2006), o caráter flexível das estruturas sociais, 

por dependerem da aplicação de regras e recursos em um mundo cada vez mais 

semiotizado. Criamos nossa realidade por meio da produção de significações em 

interações tipificadas na forma de gêneros discursivos. 
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Figura 1 – Três dimensões da ação humana como parte do contexto de cultura 

 

Fonte: (MEURER, 2006, p. 170) 

 

Por isso, estudar tais gêneros/práticas sociais implica relacionar a concretude 

da linguagem com a abstração da estrutura social. Em ACG, essa relação é explicada 

por meio da representação dos planos comunicativos (Figura 2), adaptada de Martin 

(1992, p. 496) e de Hendges (2005, p.6), por Motta-Roth (2008). 

Conforme explica Meurer (2006), a linguagem, na ótica sistêmico-funcional, 

constitui “uma construção, um fenômeno ou um processo que pode ser dimensionado” 

(BUTT; MEURER, 2004, p. 258). Para descrever a Figura 2, Motta-Roth explica que 

 
[c]ada círculo concêntrico recontextualiza os círculos menores e assim 
subseqüentemente (cf.: Martin 1992:496), à medida que a análise passa a 
enfocar unidades cada vez maiores, da fonologia ao discurso. A linha mais 
espessa demarca o contexto que circunscreve os planos da fonologia, da 

gramática e da semântica.  
Nessa representação, gênero é uma conformação de significados 

recorrentes, organizada em estágios e orientada para o objetivo de realizar 
práticas sociais (cf.: Martin 2002: 269). Essa conformação é específica da 
cultura (cf.: Halliday 1978: 145), portanto é uma unidade mais ampla do que 
o texto [...] e menos abrangente do que discurso. (MOTTA-ROTH, 2008, p. 
353). 

 

Também, conforme tendência identificada nos estudos de gênero do início dos 

anos 2000, os estudos em ACG ampliam a atenção a influências do Círculo de Bakhtin 

(como, por exemplo, a perspectiva dialógica de discurso) (MOTTA-ROTH, 2008). 

 

TEXTOS

ESTRUTURA 

CONTEXTO DE CULTURA 
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Figura 2 – Planos comunicativos 

 

 

Fonte: (MOTTA-ROTH, 2008, p. 352) 

 

Além dessas relações, esse aporte teórico busca, na Pedagogia Libertadora de 

Paulo Freire e na perspectiva sociocultural da Psicologia Social de Lev Vygotsky, 

explicitar a relação (nem sempre explícita em outras teorias) entre a abstração da 

teoria de linguagem e a concretude da vida em sociedade. Estudos em ACG 

consideram, portanto, a premissa de que  

 
a referência à experiência concreta do sistema de atividades que os textos 
estruturam é parte necessária da nossa aprendizagem dos gêneros, isto é, 
do desenvolvimento intersubjetivo de representações abstratas acerca do 
modo como nos comunicamos, quando, onde e com que formas (mais ou 
menos estáveis) (MOTTA-ROTH, 2008, p. 371; cf. VYGOTSKY, 1984).  

  

Aliada a essa premissa está a ideia de transformação social, advinda 

especialmente da pedagogia de Freire e da ACD. A ACG enfatiza, assim como essas 

teorias, o papel constitutivo da linguagem na vida social como o elemento social que 
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nos permite agir, interagir, resistir e transformar o mundo, pois “muitas d[as] mudanças 

sociais não apenas envolvem a linguagem, mas são constituídas em grande parte por 

mudanças nas práticas linguísticas” (FAIRCLOUGH, 1992, p. 6). 

Além desses princípios gerais do quadro teórico da ACG, abordamos, nas 

subseções seguintes, aspectos centrais associados especificamente às três teorias 

que a constituem: LSF (seção 1.1.1), SR (seção 1.1.2) e ACD (seção 1.1.3). 

 

1.1.1 Contribuições da LSF para a ACG 

A LSF surgiu a partir dos trabalhos de M. A. K. Halliday, na década de 1950, 

como alternativa às teorias linguísticas nos moldes cartesianos, como a teoria 

cognitivista de Chomsky. Influenciado por abordagens funcionais e antropológicas ao 

estudo da linguagem, desenvolvidas nos anos 1920, Halliday visava propor uma 

linguística aplicável, já que a linguística teórica e a LA constituíam, na época, âmbitos 

essencialmente distintos (MATTHIESSEN, 2012, p. 436). Enquanto, por um lado, os 

estudiosos da primeira se preocupavam em teorizar sobre linguagem pelo viés 

filosófico, lógico-simbólico, matemático ou cognitivo, por exemplo; os estudiosos da 

segunda, por outro lado, buscavam ações práticas segundo as demandas de grupos 

sociais específicos.  

A LSF surge em resposta a essa dicotomia, como “linguística aplicável”, a partir 

de uma perspectiva crítica da sociedade9, para propor reflexões sobre linguagem que 

pudessem ser aplicáveis em instituições/comunidades situadas, tais como a escolar, 

a hospitalar e a jurídica (MATTHIESSEN, 2012, p. 436). Essa linguística aplicável,  

 
[...] é um tipo de linguística em que a teoria é projetada para ter potencial de 
ser aplicada para resolver problemas que se originam ao redor do mundo, 
envolvendo ambos reflexão e ação (ver Halliday, 1985, 2002a); ela 
representa uma maneira de relacionar teoria e aplicação como buscas 
complementárias em vez de um par tese-&-antitese destinado a estar em 
constante oposição (e frequentemente enclausurado em diferentes 
departamentos universitários): a linguística aplicável constitui a posição de 
síntese, colocando teoria e aplicação em diálogo (MATTHIESSEN, 2012, p. 
436).10 

                                                           
9 Matthiessen (2012) associa a perspectiva de crítica social do trabalho de Halliday a sua participação 
como membro do grupo linguista do Partido Comunista Britânico, voltado para questões como variação 
na linguagem e minorias linguísticas,  
10 No original: “Appliable linguistics is a kind of linguistics where theory is designed to have the 
potential to be applied to solve problems that arise in communities around the world, involving both 
reflection and action (see Halliday, 1985, 2002a); it represents a way of relating theory and application 
as complementary pursuits rather than as a thesis-&-antithesis pair destined to be in constant opposition 
(and often housed in different university departments): appliable linguistics constitutes the synthesis 
position bringing theory and application together in dialogue” (MATTHIESSEN, 2012, p. 436). 
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Nesses termos, a LSF fornece à ACG os princípios basilares referentes ao que 

se entende por: linguagem como sistema sociossemiótico; como esta 

constitui/organiza as relações sociais em contextos específicos; e como problemas 

sociais ao redor do mundo implicam questões de linguagem. Analisar linguagem, 

segundo essa perspectiva, é investigar como as pessoas usam linguagem entre si 

para realizar atividades na vida social, diariamente, já que usar linguagem é “negociar 

textos” (EGGINS, 2004).  

Sobre a relação entre questões de linguagem e os problemas sociais, 

Matthiessen (2012, p. 438) argumenta que  

 
[e]ssa habilidade de se engajar em problemas sociais fora da linguística 
propriamente dita está, na verdade, relacionada às diferentes correntes 
disciplinares que informaram e se tornaram parte da LSF, incluindo 
antropologia, linguística antropológica, sociologia, teoria educacional, 
neurociência, linguística computacional e [inteligência artificial]. Assim, a LSF 
tem sempre sido desenvolvida em diálogo com outras disciplinas; tem sido 
sempre “permeável”, conforme Halliday (1985: 6) expõe: “uma característica 
saliente na evolução da teoria sistêmica: sua permeabilidade pelo exterior... 
a teoria sistêmica nunca foi fechada por fronteiras disciplinares”. 
(MATTHIESSEN, 2012, p. 438).11 

 
Não coincidentemente, esse parece ser o mesmo argumento defendido por 

Moita Lopes sobre o papel da LA contemporânea (ver seção introdutória deste 

capítulo), ao caracterizá-la como INdisciplinar. A interdisciplinaridade, ou a falta de 

fronteiras entre os estudos da linguagem e outras disciplinas, é caráter comum entre 

as teorias que compõem a ACG. 

Considerando as relações interdisciplinares da LSF, destacamos a herança 

etnográfica, proveniente dos estudos do antropólogo e linguista Malinowski (entre 

1923 e 1935), apropriados, posteriormente, pelo linguista Firth e atualizados, nos anos 

1960 por Dell Hymes (HALLIDAY; HASAN, 1989). Trata-se da “teoria do contexto de 

situação” de Malinowski, desenvolvida como forma de recontextualizar suas 

interpretações (feitas na língua nativa do povo que estudava) para a língua inglesa 

(LI). Para que fizessem sentido entre seus pares (falantes de LI), as notas de 

                                                           
11 No original: “This ability to engage with problems that lie outside linguistics itself is in fact related to 
the different disciplinary currents that have informed and become part of SFL, including anthropology, 
anthropological linguistics, sociology, educational theory, neuroscience, computational linguistics, and 
AI. Thus SFL has always been developed in dialogue with other disciplines; it has always been 
“permeable”, as Halliday (1985: 6) puts it: “a salient feature in the evolution of systemic theory: its 
permeability from outside … systemic theory has never been walled in by disciplinary boundaries” 
(MATTHIESSEN, 2012, p. 438). 
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Malinowski incluíam comentários com o propósito de contextualizar um uso particular 

da linguagem, conforme a situação presenciada, além de notas acerca do contexto 

mais amplo da cultura (a história dos participantes, das práticas, etc). Dessa maneira, 

seus leitores (não familiarizados com a cultura estudada) teriam acesso ao “entorno 

do texto”, que envolvia, além do ambiente verbal, a situação na qual o texto era 

produzido (HALLIDAY; HASAN, 1989, p. 8).  

Inspirado por esses estudos, Halliday (1978; também em HALLIDAY; 

HASAN,1989) propõe uma perspectiva de estudo da linguagem que busca o 

entendimento de textos como unidade de análise, com base em quatro princípios 

centrais: 

1. que o uso da linguagem é funcional 
2. que sua função é produzir sentido 
3. que esses sentidos são influenciados pelo contexto social e cultural em 

que são negociados 
4. que o processo de usar linguagem é um processo semiótico, um processo 

de produção de sentido por escolha (EGGINS, 2004, p. 3).12 

 
Assim, o texto, como unidade de sentido, não é entendido à parte do contexto 

de situação nem da cultura na qual foi produzido. Halliday enfatiza, portanto, a relação 

imprescindível entre linguagem e estrutura social (HALLIDAY; HASAN, 1989, p. 4), a 

partir dos conceitos de texto, contexto de situação e contexto de cultura (Figura 3). A 

linguagem é, na LSF, analisada em estratos ou níveis, os quais possibilitam que  

 

ao analisarmos os recursos semióticos – os elementos que usamos para 
implementar os processos de significação – [possamos] focalizar 
determinados aspectos embora tendo consciência de que, ao focalizar 
aqueles aspectos específicos, estamos deixando de focalizar outros 
(MEURER, 2006, p. 168). 

  

Podemos perceber, a partir da Figura 3, as relações constitutivas entre os três 

conceitos apontados por Halliday. Texto – como “produto autêntico de interação 

social” (EGGINS, 2004, p. 23) – é qualquer ocorrência de linguagem escrita ou 

falada13 que forme um todo unificado e significativo (HALLIDAY; HASAN, 1976, p. 1). 

                                                           
12 No original: “1. that language use is functional; 2. that its function is to make meanings; 3. that these 
meanings are influenced by the social and cultural context in which they are exchanged; 4. that the 
process of using language is a semiotic process, a process of making meanings by choosing” (EGGINS, 
2004, p. 3).  
13 Halliday e Hasan, quando usam o termo linguagem, geralmente se referem ao modo verbal da 
linguagem (falada ou escrita). Em perspectivas mais recentes, como a da Semiótica Social (teoria 
semiótica fortemente influenciada pela LSF; p. ex., HODGE; KRESS, 1988), a linguagem é vista como 
sistema semiótico mais complexo ou “multimodal”, abrangendo outros modos de significação e suas 
relações (p. ex., verbal, visual, sonoro). Embora concordemos com o uso do termo linguagem de modo 
a incluir os vários modos semióticos e suas relações em textos multimodais, detemo-nos, neste estudo, 
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O texto como unidade semântica se constitui nas relações entre os níveis mais 

concretos da linguagem: os fonemas/grafemas (Fonologia/Grafologia) são 

combinados para formar palavras, as quais se combinam em orações, de acordo com 

as regras gramaticais da língua (Léxico-gramática), para produzir sentido sobre/da 

experiência (Semântica do discurso). 

 

Figura 3 – Estratificação da linguagem na LSF 

 

Fonte: (EGGINS, 2004, p. 23) 
 

Textos, nesses termos, estão inseridos em, ao mesmo tempo em que 

instanciam, um contexto de situação (registro), que, por sua vez, está inserido em um 

contexto de cultura (gênero discursivo). O registro (instanciação ou atualização do 

gênero), pode ser definido a partir das três variáveis que constituem o contexto de 

situação: 

Campo – a atividade humana na qual os participantes se envolvem; 

                                                           
a examinar o modo verbal da linguagem, conforme os termos de Halliday (1978) e Halliday e Hasan 
(1989), em função do nosso recorte de estudo: práticas de letramentos acadêmicos. 

CONTEXTO DE 
CULTURA 

CONTEXTO DE 
SITUAÇÃO 

TEXTO
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Relações – a identidade/os papéis sociais dos participantes e as relações de 

poder entre eles; 

Modo – o papel da linguagem e como esta organiza o campo e as relações na 

interação. 

Segundo Meurer (2006, p. 168), o contexto de situação diz respeito “aos 

elementos mais imediatos que têm impacto sobre o texto”. O contexto de cultura, por 

outro lado, corresponde ao gênero discursivo no qual a linguagem é instanciada: 

refere-se aos aspectos mais gerais e abstratos envolvidos na interação, como por 

exemplo: as noções, os conceitos, a complexa estrutura social e as pressuposições 

que subjazem à prática social (HALLIDAY; HASAN, 1989, p. 46). Apoiadas em 

Halliday (1989, p. 46), Fuzer e Cabral (2014, p. 27) definem o contexto de situação 

como “o ambiente imediato no qual o texto está de fato funcionando”, enquanto o 

contexto de cultura é caracterizado como  

 
“não só a[s] práticas mais amplas associadas a diferentes países e grupos 
étnicos, mas também a práticas institucionalizadas em grupos sociais, como 
a escola, a família, a igreja, a justiça, etc. [...] relaciona[ndo]-se ao ambiente 
sociocultural mais amplo [...]” (FUZER; CABRAL, 2014, p. 28). 

 
Para a LSF, toda vez que usamos linguagem no formato de textos, produzimos, 

ao mesmo tempo, significados com funções associadas às variáveis do contexto de 

situação. Assim, os significados (ou metafunções da linguagem) referentes ao campo 

são chamados ideacionais, os referentes às relações são os interpessoais, e aqueles 

referentes ao modo são os significados textuais (HALLIDAY; HASAN, 1989). Logo, o 

uso da linguagem em um contexto específico é estudado a partir desses três tipos de 

significados ou metafunções.  

Especificamente no nível da Léxico-gramática, a LSF contribui à ACG com a 

ferramenta de análise da Gramática Sistêmico-Funcional (GSF) (HALLIDAY, 1994; 

HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004; 2014). Por meio dessa ferramenta, que busca 

parcelar a língua em unidades de análise segundo sua função em determinado 

contexto, podemos realizar estudos sistemáticos acerca do contexto de produção, 

circulação e consumo dos textos sem que, para isso, tenhamos que comprometer o 

rigor da análise linguística. Na GSF, cada metafunção da linguagem pode ser 

analisada a partir de categorias léxico-gramaticais de sistemas específicos (Figura 4).  

Conforme as relações expressas na Figura 4 (HALLIDAY, 1994; HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004; 2014; EGGINS, 2004), o sistema léxico-gramatical associado 
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à variável do contexto de situação Campo e, portanto, aos significados ideacionais 

(produção de sentido sobre o que se fala, a atividade humana realizada via linguagem) 

é o Sistema de Transitividade, pelo qual analisamos a oração como mensagem. A 

variável Relações é expressa pelos significados interpessoais (os papeis sociais 

desempenhados pelos participantes e as relações de poder), os quais estão 

associados ao Sistema de Modo, a partir do qual analisamos a oração como troca. A 

variável Modo, por sua vez, se constitui nos significados textuais (referentes ao papel 

e à organização da linguagem na interação), associados ao Sistema de Tema, por 

meio do qual analisamos a oração como mensagem. 

 
Figura 4 – Planos comunicativos, metafunções e sistemas léxico-gramaticais 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (EGGINS, 2004, p. 112) 

 

 Esses sistemas são considerados ferramentas importantes para análises que 

enfatizam a dimensão léxico-gramatical da linguagem em uso. Neste trabalho, 

entretanto, a ênfase recai sobre planos comunicativos mais abrangentes, associados 

ao sistema de atividades que compõe a CPEAV. A partir desse enfoque, mostram-se 
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transcrição do minicurso analisado), conforme as descrevemos no capítulo de 

metodologia. 

Os princípios dessa perspectiva analítica contribuem significativamente às 

análises de sistemas de atividades e das práticas de letramentos que os constituem 

na medida em que nos permitem estudar a linguagem como sistema  sociossemiótico.  

Por outro lado, dependendo de como é explorada, essa perspectiva pode acabar 

privilegiando análises no plano comunicativo da léxico-gramática em detrimento de 

outros planos comunicativos, como o discurso, por exemplo, uma vez que propõe a 

oração como unidade de análise. Ao associá-la a outras teorias, a ACG busca analisar 

a linguagem como sistema sociossemiótico em relação às funções que desempenha 

(produção de sentido) nos textos em relação ao contexto social mais amplo (nos 

termos de FAIRCLOUGH, 1992, por exemplo) e, consequentemente, nas práticas 

sociais. Assim, ao estabelecer relações entre LSF, SR e ACD, a ACG parte do gênero 

discursivo como unidade de análise da linguagem (Figura 5).  

Essa diferença se dá principalmente pela forma como essas teorias concebem 

a representação dos planos comunicativos. Enquanto a LSF enfatiza as relações entre 

texto, contexto de situação e contexto de cultura (Figuras 3 e 4), a ACG amplia essa 

noção de modo a inter-relacionar, também, o plano do discurso como ideologia 

(Figuras 2 e 5). Dessa forma, o gênero discursivo (associado ao contexto de cultura, 

na LSF) emerge como nível intermediário entre texto e discurso, pressupondo uma 

relação dialética entre ambos (o texto é a dimensão concreta do discurso enquanto o 

discurso é a dimensão abstrata do texto). 

Conforme veremos mais adiante, nas seções 1.1.2 e 1.1.3, as perspectivas da 

SR e, especialmente da ACD complementam a perspectiva da LSF na medida em que 

fornecem um aparato teórico-metodológico para não apenas identificar questões 

discursivas nos textos (os padrões ideológicos) com base nas funções da linguagem, 

mas também buscar explicações no contexto social mais amplo com o propósito de 

desnaturalizar esses discursos. Esse deve ser, conforme argumentamos nesse 

trabalho de tese, o objetivo maior das análises e das aulas de línguas, o qual está 

alinhado à proposta emancipadora da LA como um todo (MOITA-LOPES, 2006, por 

exemplo).  
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Figura 5 – Unidade de análise da ACG 
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planos mais abstratos da linguagem aos planos mais concretos como a léxico-

gramática, tomando como referência o gênero discursivo. Isso implica investigar o uso 

da linguagem no âmbito das instituições, porque usamos a linguagem para agir no 

mundo em sociedade a partir de funções retóricas tipificadas, orientadas por 

instituições/culturas/contextos específicos. Em outras palavras, viver em sociedade 

implica (aprender a) interagir com o outro via linguagem ao engajar-se efetivamente 

em gêneros, desempenhando papéis específicos em comunidades discursivas14. 

Comunidades discursivas, sob essa perspectiva, são entendidas como “grupos 

de pessoas que se juntam para buscar objetivos que são mais fortes que aqueles de 

socialização e solidariedade, mesmo que esses últimos devam consequentemente 

ocorrer” (SWALES, 1990, p. 24). Esses objetivos são alcançados por meio do uso da 

linguagem compartilhada entre os participantes do grupo na forma de gêneros 

textuais/discursivos15. Por isso, comunidades discursivas podem, também, ser vistas 

como lugares de circulação de gêneros que desempenham a função social de validar 

as atividades interacionais fora das comunidades (ARANHA, 2009, com base em 

SWALES, 1998), ou comunidades de prática, nos termos de Lave e Wenger (1991). 

Partindo desses pressupostos, são desenvolvidas, na SR, análises com base 

em gêneros para buscar um entendimento suficiente sobre os diferentes discursos 

com vistas à elaboração de atividades apropriadas para o ensino de línguas 

(SWALES, 1990, p. 8-9). Gêneros, nessa perspectiva, correspondem a “ações 

retóricas [ou práticas comunicativas] tipificadas baseadas em ações [sociorretóricas] 

recorrentes” em contextos específicos (BAZERMAN, 2007, p. 164, citando MILLER, 

1984, p. 159). Esse conceito (referido neste trabalho de tese como gênero discursivo) 

vai além da noção de gênero textual como conjunto de elementos linguísticos fixos, 

que, segundo Bazerman (2009, p. 31), “nos dá uma visão incompleta e enganadora 

de gênero”, uma vez que acabamos por defini-los como “atemporais e iguais para 

todos os observadores”, fazendo com que “ignor[emos] o papel dos indivíduos no uso 

e na construção de sentidos”. Assim, sob a perspectiva da SR, entendemos que 

 
[g]êneros são [...] fatos sociais sobre os tipos de atos de fala que as pessoas 
podem realizar e sobre os modos como elas os realizam. Gêneros emergem 

                                                           
14 Em ACG, optamos por nos referir a essas comunidades como “comunidades de prática”, a partir de 
Lave e Wenger (1991), pela ênfase que esses autores dão à linguagem em uso como forma de agir no 
mundo, desempenhando papéis específicos em grupos sociais, ou seja, linguagem como prática social.  
15 Na SR, Swales usa o termo textual para referir-se a gênero (gênero textual). Entretanto, na ACG, 

enfatizamos as contribuições da perspectiva bakhtiniana aos estudos da linguagem, recorrendo ao 
termo discursivo para caracterizar gênero (gênero discursivo).  
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nos processos sociais em que pessoas tentam compreender umas às outras 
suficientemente bem para coordenar atividades e compartilhar significados 
com vistas a seus propósitos práticos. Os gêneros tipificam muitas coisas 
além da forma textual. São parte do modo como os seres humanos dão forma 
às atividades sociais (BAZERMAN, 2009, p. 31) 

 

Um projeto de pesquisa, um artigo científico, um relatório de atividades de 

pesquisa, um comprovante de matrícula em curso de pós-graduação, por exemplo, 

são ações retóricas ou práticas comunicativas tipificadas a partir de ações recorrentes 

na academia. Correspondem, portanto, ao modo como vivem os participantes de 

comunidades prática na academia. Essas ações sociorretóricas resultam de ao 

mesmo tempo em que demarcam/constituem o contexto acadêmico. Assim, vistos na 

sua inter-relação, os gêneros constituem sistemas.  

Um sistema de gêneros refere-se aos diversos conjuntos de gêneros – coleção 

de tipos de texto que as pessoas tendem a produzir ao desempenharem determinado 

papel – e às relações tipificadas estabelecidas na produção, circulação e consumo de 

textos entre pessoas que trabalham juntas de forma sistemática (BAZERMAN, 2009, 

p. 32). Nesse sentido, gêneros são vistos como “partes constitutivas de sistemas de 

atividade” (BAZERMAN, 2007, p. 159) e conferem estabilidade relativa e 

dinamismo/flexibilidade às comunidades de prática. Em vez de abordarmos as 

práticas discursivas a partir da ênfase nas restrições impostas pelo contexto de 

cultura, invertemos nossa lente, buscando analisar como os gêneros discursivos 

constituem/organizam o contexto. Sobre esse ponto de vista, 

 
[…] Russel explica que os sistemas de atividade são “mutualmente 
(re)construídos por participantes historicamente” de modo que ele “trata 
contexto não como um conjunto separado de variáveis mas como um 
processo continuo, realização dinâmica de pessoas agindo juntas com 
instrumentos compartilhados, incluindo – mais fortemente – a escrita” [...]. O 
sistema de atividade, contexto de situação, ou situação retórica, é criado por 
pessoas por meio de seu uso do discurso (DEVITT, 2004, p. 19).16 

 

A ideia de que grupos sociais, contextos de cultura, de situação, etc. são 

criados pelo uso que as pessoas fazem da linguagem/discurso pressupõe dois 

aspectos especialmente pertinentes ao estudo da linguagem e, consequentemente, a 

esta pesquisa: 1) os usos da linguagem (instanciados por gêneros discursivos) se 

                                                           
16 No original: “[…] Russel explains that activity systems are “mutually (re)constructured by participants 
historically” so that he “treats context not as a separate set of variables but as an ongoing, dynamic 
accomplishment of people acting together with shared tools, including – most powerfully – writing” […]. 
The activity system, context of situation, or rhetorical situation is created by people through their use of 
discourse” (DEVITT, 2004, p. 19). 
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relacionam (respondem e promovem) uns aos outros como forma de 

sustentar/garantir a recorrência e a estabilidade das práticas sociais que constituem 

determinadas comunidades, ainda que essa estabilidade seja relativa; e 2) aprender 

a participar de comunidades de prática implica conhecer essas relações. 

Ao “refletir sobre os tipos de habilidades e tarefas necessárias para que as 

pessoas se desenvolvessem como participantes letrados competentes dentro do 

mundo textualmente denso da modernidade”, Bazerman (2007, p. 102) sustenta que  

 
[u]ma agência mais sólida por parte dos leitores surge ao notarmos como os 
textos criam dramas sociais de referência e se estabelecem em relação aos 
recursos de textos próximos e anteriores. [E que] [u]ma agência mais sólida 
por parte dos escritores surge com a nossa habilidade de situarmos nossos 
enunciados em relação a outros textos, explorando seus recursos, 
representando aqueles textos a partir da nossa perspectiva e construindo 
novos dramas sociais de enunciados textuais dentro dos quais agimos 
através de nossas palavras.  

 

Seguindo essa reflexão, assumimos o pressuposto de que o “modo como 

usamos outros textos enquadra organizações, relações e ações sociais dentro de um 

mundo de intercambio textual” (BAZERMAN, 2007, p. 102). Nesse sentido, os estudos 

de Bazerman (p. ex., 1988) trazem para o centro das investigações, na SR, o conceito 

de intertextualidade, concebendo o gênero como “um fenômeno intertextual 

historicamente emergente” (BAZERMAN, 2007, p. 105). 

Grosso modo, entendemos a intertextualidade, a partir do conceito bakhtiniano 

de dialogismo, como relações entre textos. Nesses termos, esse conceito de 

intertextualidade se aproxima do conceito de intertextualidade manifesta de Fairclough 

(1992) (ou relações explícitas entre textos), a qual se distingue da intertextualidade 

constitutiva (ou relações implícitas entre discursos), também chamada 

interdiscursividade. Entretanto, o conceito de intertextualidade abordado por 

Bazerman (2007; 2009) parece englobar tanto a ideia de intertextualidade manifesta 

quanto a de intertextualidade constitutiva de Fairclough (1992). Interpretamos o termo 

de Bazerman como um conceito que abrange tanto a intertextualidade como relações 

entre textos, quanto a interdiscursividade como relações entre discursos, uma vez que 

os gêneros discursivos são atravessados por discursos de ordens diversas (MOTTA-

ROTH, 2006a), os quais se materializam/realizam em textos.  

As relações intertextuais referidas por Bazerman (2007) marcam, ao mesmo 

tempo, a tradição (forças centrípetas) e o dinamismo (forças centrífugas) das 

organizações. São essas relações entre textos que (des)estruturam os contextos nos 
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quais os textos “funcionam/operam”. Seguindo essa linha de raciocínio, a percepção 

crítica dessas relações intertextuais possibilita ao sujeito, participante de uma 

comunidade discursiva, maior trânsito/agência dentro dessa comunidade. Para 

Bazerman (2007, p. 106), o 

 
desenvolvimento de um quadro altamente articulado dos textos 
circunvizinhos relevantes pode auxiliar o escritor a definir e até redefinir a 
situação retórica, posicionar o novo texto dentro de organizações mais 
abrangentes de enunciados e atividades textuais e trazer recursos mais 
profundos e ricos para serem usados na tarefa corrente. [...] Em resumo, a 
consciência intertextual amplia a agência dos indivíduos ao implantar 
atividades de letramento em um contexto mais rico, ampliando também a sua 
habilidade de se movimentar dentro desse contexto e auxiliando-os a 
organizar partes do contexto para seus propósitos. 

 

Assim como conhecer uma comunidade de prática demanda participação nas 

práticas consideradas relevantes na comunidade, entender/refletir sobre essa 

comunidade é conhecer seu sistema de atividades e, mais concretamente, seu(s) 

sistema(s) de gêneros. Se “sistema de atividades [se refere a] ‘qualquer interação 

humana contínua, direcionada para objetivos, historicamente condicionada, 

dialeticamente estruturada e mediada por ferramentas’” (BAWARSHI; REIFF, 2013, p. 

124, citando RUSSEL, 1997, p. 510), qualquer sistema de atividades só acontecerá e 

fará sentido em um contexto específico/situado.  

Para ilustrar como sistemas de atividades (ENGESTRÖM, 1987) são 

constituídos por sistemas de gêneros (BAZERMAN, 2007), os quais são constituídos 

por conjuntos de gêneros, recorremos ao trabalho de Labella-Sanchez (2014), o qual 

parte do pressuposto de que o ensino de línguas com base em gêneros demanda uma 

postura analítica em relação aos textos produzidos e consumidos em contextos 

específicos (e, consequentemente, em relação aos gêneros e sistemas de atividades). 

Nesse trabalho, a autora ressalta, a partir do recorte teórico do Interacionismo Sócio-

Discursivo (ISD), a imprescindibilidade de análises de necessidades que permitam ao 

professor mapear os gêneros pertinentes ao contexto no qual atua, com vistas a 

subsidiar a produção de seu próprio material didático, denominados “sequências 

didáticas”. Para tanto, Labella-Sanchez (2014) realiza um levantamento dos gêneros 

que constituem o sistema de atividades pertinente a profissionais do ramo imobiliário, 

por meio de entrevistas semiestruturadas, para orientar a produção de material 

didático voltado a uma disciplina de espanhol associada a um curso técnico em 

transações imobiliárias. 
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Com base nos conceitos de sistema de atividades, sistema de gêneros e 

conjunto de gêneros de Bazerman (2005), Labella-Sanches (2014) entrevistou quatro 

assessores imobiliários, que tinham entre dois e 33 anos de experiência na área, para 

identificar os conjuntos de gêneros nos quais se engajam e, dentre esses conjuntos, 

as situações em que o profissional usaria a língua espanhola. Os conjuntos de 

gêneros identificados correspondem a cinco “ações [relativamente sequenciais] que 

organizam as diversas situações laborais”: 1) “agenciar móveis”, por meio do 

engajamento nos gêneros “anúncio”, “ficha de agenciamento”, “matrícula do imóvel” e 

“certidões negativas”; 2) “procurar e/ou atrair clientes e formar um banco de dados” a 

partir dos gêneros “anúncio”, “placas” e “chat”; 3) “ofertar imóveis”, por meio de 

“entrevista”, “apresentação de imóveis”, “e-mail” e “apresentação de plantas”; 4) 

“concretizar a venda ou locação”, a partir de “proposta ou promessa de compra e 

venda (antigo arras)”, “contrato de compra e venda”, “escritura”, “certidões negativas” 

e “e-mail”; e 5) “manter-se constantemente atualizado para ser efetivo e produtivo em 

sua atividade”, a partir do engajamento em “publicações de lançamento e pré-

lançamento”, “reportagens e notícias da área de economia”, “índices da construção 

civil” e “anúncios” (LABELLA-SANCHEZ, 2014, p. 649-650)17.  A partir da identificação 

desses conjuntos de gêneros, a autora ainda selecionou aqueles considerados 

pertinentes pelos entrevistados e produzidos em língua espanhola (pertinente, 

portanto, a sua prática pedagógica), a saber: “ficha de agenciamento”, para agenciar 

imóveis; “anúncio” e “chat”, para atrair clientes e formar banco de dados; “entrevista”, 

“apresentação de imóveis”, “e-mail” e “apresentação de plantas”, para ofertar imóveis; 

“proposta ou promessa de compra e venda”, “contrato de compra, venda ou locação”, 

“carta fiança, carta de recomendação ou carta garantia”, “agendamento de vistorias” 

e “ficha de vistoria”, para concretizar a venda ou locação; e “textos diversos [como] 

sistema registral, notorial, etc.” para manter-se constantemente atualizado na 

atividade (LABELLA-SANCHEZ, 2014, p. 651-652).  

                                                           
17 As nomenclaturas associadas ao que Labella-Sanchez (2014) denomina “gêneros de texto”, neste 
excerto, referem-se àquelas propostas pela autora e devem ser entendidas em relação ao contexto 
específico investigado (ramo imobiliário) e ao recorte teórico do ISD. Entretanto, nesta pesquisa, 
consideremos o termo “gêneros discursivos” mais apropriado ao aporte teórico da ACG, uma vez que 
buscamos enfatizar a inter-relação entre o caráter social e o discursivo das atividades mediadas pela 
linguagem. Entendemos que o conceito de gênero discursivo (mais do que a ideia de gênero textual) 
nos permite analisar as atividades sociais na medida em são constituídas discursivamente 
(BAZERMAN, 2005) em relação a contextos de cultura e de situação específicos. 
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Ao entrevistar os profissionais da área, participantes da comunidade de prática 

investigada, para identificar os gêneros pertinentes a tal comunidade, Labella-

Sanchez (2014), assim como sugere Bazerman (2005; 2007; 2009), coloca no centro 

da discussão sobre gêneros no campo imobiliário os processos sociais e as pessoas 

que interagem (em gêneros) para coordenar atividades em busca de um propósito 

prático. Esse estudo ilustra, portanto, o princípio de que os gêneros constituem 

sistemas de atividades e, como tal, devem ser estudados em relação aos processos 

sociais materializados por eles, e não como mero conjunto de aspectos textuais fixos 

desconectados de seus participantes. Conforme defende a autora, 

 
[c]ompreender o sistema de atividades dos trabalhadores do ramo 
imobiliário, por meio da identificação de seu sistema de gêneros e de seus 
conjuntos de gêneros, permite ao professor/pesquisador [...] ir além de uma 
seleção isolada de gêneros [...] ou de focar apenas nas tarefas 
desempenhadas por esses profissionais [...], passa[ndo] a ter condições de 
compreender como os gêneros utilizados [...] se relacionam em cada 
conjunto e quais ações se realizam por meio deles. (LABELLA-SANCHEZ, 
2014, p. 653-654). 
 

No mesmo sentido, argumentamos que buscar processos de aprendizagem (de 

PPL, segundo LAVE; WENGER, 1991) mais significativos demanda um olhar analítico 

em relação aos sistemas de atividades e aos gêneros discursivos que organizam as 

comunidades de prática em diferentes culturas disciplinares, tanto da parte de quem 

ensina quanto de quem participa de tais comunidades. Defendemos ainda, com base 

na ACG, que, uma vez identificados como relevantes no sistema de atividades em 

questão, tais gêneros devam ser rigorosamente analisados, a partir de uma 

abordagem que leve em conta os aspectos mais abstratos da prática social e aqueles 

mais concretos da materialidade linguística de forma inter-relacionada, subsidiando a 

elaboração de materiais didáticos mais pertinentes aos programas de cursos de 

línguas voltados a contextos específicos.  

Ainda sobre a ideia de sistema de atividades, Bawarshi e Reiff (2003, p. 124) 

ressaltam que esse conceito retoma os estudo s associados à Teoria da 

Atividade de Engeström (p. ex., 1987). Essa teoria defende que as atividades 

realizadas pelos sujeitos a partir do uso de recursos mediacionais para alcançar 

determinado resultado (condizente com suas motivações) são sustentadas por regras 

e normas (regulamentos ou convenções explícitos ou implícitos que restringem as 

ações em um sistema de atividades), pela comunidade da qual os sujeitos participam 
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e pela divisão do trabalho na comunidade (divisão horizontal de tarefas ou divisão 

vertical de poder e status).  

Para ilustrar como sistemas de atividades constituem o contexto acadêmico, 

mais especificamente, recorremos ao exemplo de Bawarshi e Reiff (2003), referente 

a um sistema de atividades pertinentes a um curso de produção textual, em semestres 

iniciais de uma graduação. Na representação esquemática desse sistema de 

atividades (Figura 6), percebemos como os gêneros (representados pelos círculos 

menores com a letra G, de “gênero textual”, segundo os autores) organizam as 

interações dentro de uma disciplina (o curso de produção textual), a partir de relações 

intertextuais (e interdiscursivas). Além das relações entre os gêneros em que 

participam alunos (sinalizados em amarelo) e entre aqueles em que participam 

professores e alunos (sinalizados em verde), esse sistema de atividades inclui os 

metagêneros e suas relações com os conjuntos de gêneros, tanto dos alunos quanto 

dos professores.  

Os metagêneros correspondem a gêneros que fornecem “conhecimento de 

fundo compartilhado e orientação sobre como produzir e negociar gêneros dentro de 

sistemas e conjuntos de gêneros” (BAWARSHI; REIFF, 2013, p. 122), tais como a 

ementa e o programa do curso ou um edital de seleção de monitor de disciplina (neste 

exemplo) ou, ainda, qualquer discurso compartilhado sobre algum gênero. Esses 

gêneros têm papel central em sistemas de atividades na medida em que contribuem 

para sua estabilização e seu ensino (BAWARSHI; REIFF, 2013, p. 122) – o 

conhecimento dos metagêneros de uma comunidade pode sinalizar também a 

familiaridade do sujeito com o sistema de gêneros da comunidade, indicando assim o 

lugar que nela ocupa (central ou periférico). 

A Figura 6 enfoca o papel social de aluno, já que se refere aos conjuntos de 

gêneros como interpares (entre os pares – o aluno em questão e seus colegas) em 

oposição a retorno do professor. Ao interagir em sala de aula (ou fora dela, 

considerando todas as atividades envolvidas em uma disciplina/curso de graduação), 

o aluno participa do (vive/experiencia o) contexto acadêmico ao usar linguagem em 

situações retóricas típicas e relevantes à disciplina. A linha pontilhada, na Figura 6, 

representa as relações constitutivas entre o curso de produção textual, visto como 

uma comunidade discursiva/de prática, e o contexto de cultura acadêmico. Segundo 

a interpretação do trabalho de Russel por Bawarshi e Reiff (2013, p. 123), as relações 
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“dinâmicas e ecológicas entre os gêneros e seus contextos de uso” são explicadas a 

partir da análise dos sistemas de atividades. 

 

Figura 6 – Conjuntos de gêneros em um sistema de gêneros que constitui um sistema de atividades 

 

Fonte: (adaptada de BAWARSHI; REIFF, 2013, p. 127) 

 

Conforme sugere o triângulo, na Figura 6, elementos constituintes de sistemas 

de atividades (como o sistema do curso em questão) correspondem a agrupamentos 

de pessoas (sujeitos) que trabalham juntas, motivadas pela resolução de um problema 

comum associado a um determinado objetivo (objeto orientado para a busca de 

resultados), e, para tanto, lançam mão de instrumentos conhecidos no grupo (recursos 
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mediacionais), dentre os quais a escrita ocupa lugar de destaque, segundo a 

interpretação de Bawarshi e Reiff (2013). 

O exemplo da Figura 6 seria esclarecedor em relação ao que entendemos 

como um sistema de atividades na academia, não fosse a interpretação de Barwarshi 

e Reiff (2013) de que a escrita (os gêneros escritos, portanto) corresponderia a 

recursos mediacionais, sendo vista como apenas parte ou um dos elementos 

envolvidos nas atividades do sistema. Diferentemente desses autores, nossa 

concepção de gênero discursivo, apresentada anteriormente, faz com que 

entendamos o gênero como a dimensão mais concreta da prática social e, portanto, 

constituinte da atividade. Se, na Teoria da Atividade, as atividades envolvem sujeitos 

que lançam mão de recursos mediacionais para trabalhar/colaborar/agir em prol de 

objetos orientados para um resultado, na ACG (especialmente considerando a 

influência da SR), as atividades consistem em sujeitos realizando ações retóricas 

reconhecidas como típicas (tipificadas) – ou seja, participando/vivendo em gêneros – 

como membros de comunidades de prática em contextos específicos. Segundo nossa 

orientação, portanto, o gênero não poderia ser considerado um recurso mediacional, 

uma vez que não constituem instrumentos, mas sim a ação em si. 

Assim, cada participante de determinada comunidade de prática participa de e 

negocia gêneros em sistemas de atividades a partir de papéis sociais específicos. Por 

exemplo, um aluno de Licenciatura em LI desempenha diferentes papéis (ou funções) 

sociais ao engajar-se em gêneros acadêmicos para fins diversos, os quais se inter-

relacionam em conjuntos e sistemas de gêneros para organizar os sistemas de 

atividades dentro do contexto acadêmico nessa área do conhecimento. Cada papel 

social desempenhado por esse graduando tem o potencial de revelar um sistema de 

atividades.  

A Figura 7 sugere alguns papéis sociais que podem ser desempenhados por 

um aluno de licenciatura em LI. Embora esse aluno faça parte, primeiramente, de 

sistemas de atividades dentro do contexto acadêmico, algumas atividades (ou 

sistemas de atividades) envolverão necessariamente a interface universidade-escola 

por tratar-se de um curso voltado à formação de professores. Os gêneros (conjuntos 

e sistemas de gêneros) em que participa este aluno transitam entre o contexto 

universitário e escolar e são, portanto, permeados (pelo menos) pelos discursos 

acadêmico e escolar. 
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Figura 7 – Possíveis papéis sociais desempenhados por licenciandos em LI 

 

 

Podemos, inclusive, agrupar os sistemas de gêneros dos quais participa o 

licenciando em relação a esses dois contextos de forma mais ou menos intensa. De 

um lado, ele se engaja em gêneros como pesquisador em formação (bolsista PIBIC18, 

orientando de TFG, ouvinte ou comunicador em evento científico, etc.), participando 

mais fortemente ao contexto acadêmico, e, de outro, como professor pré-serviço 

(bolsista PIBID19, estagiário na escola pública, monitor em curso de extensão, etc.), 

participando mais fortemente do contexto escolar. 

                                                           
18 PIBIC corresponde a Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o qual é financiado 
pelo CNPq e “visa apoiar a política de Iniciação Científica desenvolvida nas Instituições de Ensino e/ou 
Pesquisa, por meio da concessão de bolsas de Iniciação Científica (IC) a estudantes de graduação 
integrados na pesquisa científica”. Uma descrição mais detalhada de seus objetivos encontra-se 
disponível em http://www.cnpq.br/web/guest/pibic. 
19 PIBID corresponde a Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o qual é financiado 

pela CAPES e consiste em “uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de 
professores para a educação básica”. Uma descrição mais detalhada de seus objetivos encontra-se 
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Considerando esses papéis sociais que um licenciando em LI pode vir a 

desempenhar ao longo de sua formação (Figura 7), apresentamos, no Quadro 1, 

exemplos de sistemas de atividades e dos conjuntos de gêneros associados a tais 

papéis, marcando o diálogo entre os contextos da escola e da academia.  

 
Quadro 1 – Contextos, papéis sociais, sistemas de atividades e gêneros discursivos associados a um 

licenciando em LI 

Contexto 
Papel 

desempenhado 
Sistema de 
atividades 

Gêneros discursivos 

 
ACADEMIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aluno de 
disciplina 
(obrigatória/optati
va) 

Curso de GSF 
 

• Resumo 

• Seminário 

• Relatório de análise de gênero 

• Artigo acadêmico experimental 

Orientando TFG 
Trabalho Final de 
Graduação 

• Resenha 

• Notas de pesquisa 

• Artigo acadêmico 

• Defesa de TFG 

Bolsista PIBIC 

Iniciação à pesquisa 
científica como 
atividade 
extracurricular 

• Currículo Lattes 

• Projeto de pesquisa 

• Plano de atividades 

• Sessão de orientação  

• Resumo acadêmico 

• Relatórios parcial e final de atividade 

• Artigo acadêmico 

• Reunião de organização de evento 

Participante em 
evento científico 

Evento científico em 
LA 

• Seminário  

• Comunicação Acadêmica 

• Pôster acadêmico 

 
 
 

Monitor de 
disciplina 
(obrigatória/optati
va) 

Monitoria de Curso de 
GSF 

• Plano de atividades 

• Material didático 

• Sessão de orientação 

• Relatório de atividades 

Monitor de curso 
de extensão 

Monitoria de curso de 
LI 

• Sessão de orientação 

• Seminário 

• Relatório de atividades 

Tutor de curso 
de extensão 

Docência orientada 
em curso de LI 

• Sessão de orientação 

• Plano de ensino 

• Resumo 

• Resenha 

• Material didático 

• Seminário 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESCOLA 

Estagiário em 
escola pública 
(Professor pré-
serviço) 

Estágio 
Supervisionado – 
docência associada 
ao currículo escolar 

• Projeto de estágio 

• Plano de ensino 

• Material didático 

• Seminário 

• Relatório de estágio 

• Artigo acadêmico 

Bolsista PIBID 
(Professor pré-
serviço) 

Iniciação à docência 
na escola como 
atividade 
extracurricular 

• Plano de ensino 

• Seminário 

• Relatório de atividades 

                                                           
disponível em http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid. Considerações sobre o PIBID 
pertinentes a este estudo são feitas na seção 1.3.2. 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid
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Por exemplo, ao atuar como aluno de disciplina em um curso de GSF, no 

contexto acadêmico, esse aluno se engaja em gêneros pertinentes à disciplina, tais 

como resumo, seminário, relatório de análise de gênero e, possivelmente, artigo 

acadêmico experimental como trabalho final de disciplina. 

Ainda no contexto acadêmico, como bolsista PIBIC, esse aluno se envolve em 

um sistema de atividades de iniciação à pesquisa como atividades extracurriculares. 

Essas atividades permitem uma proximidade com o trabalho de pesquisadores 

experientes, promovendo o acesso a questões científicas de forma relativamente 

precoce (com vistas à transição entre graduação e pós-graduação). O sistema de 

atividades da iniciação científica envolve gêneros como o currículo Lattes, o plano de 

atividades do bolsista, relatórios, sessão de orientação, resumo acadêmico, etc. O 

conjunto de gêneros em que se engaja um bolsista de IC promove o desenvolvimento 

de habilidades associadas a um pesquisador em formação.  

Entre os contextos acadêmico e escolar, o aluno em questão pode participar 

de um sistema de atividades referente à docência em curso de línguas em um projeto 

de extensão, desempenhando o papel de tutor de curso de extensão. Dentro desse 

sistema “intermediário”, o aluno transita entre os papéis de aluno e de professor, 

participando de sessão de orientação e elaborando o plano de ensino e o material 

didático. 

Por outro lado, no contexto escolar, esse aluno (como professor pré-serviço) 

desempenha papéis docentes na escola pública (como parte do currículo ou como 

atividade extracurricular) em sistemas de atividades voltados para a docência 

orientada, constituídos por gêneros como o projeto de estágio, o plano de ensino, 

relatórios, etc. Em resumo, segundo a SR, ao engajar-se nesses gêneros, 

desempenhando papéis sociais específicos em sistemas de atividades de um curso 

de licenciatura em LI, o aluno constrói o contexto acadêmico ao mesmo tempo em que 

se insere nele e aprende a posicionar-se como participante dessa essa cultura.  

Em relação a aspectos metodológicos da análise de gêneros, a SR busca 

identificar e interpretar os padrões recorrentes de uso da linguagem associados a 

contextos específicos. Para tanto, Askehave e Swales (2001) propõem dois conjuntos 

de procedimentos analíticos que se complementam: um é orientado pelo texto e o 

outro pelo contexto. Swales (2004, p. 72-73) reorganiza esses conjuntos nos termos 

do Quadro 2, traduzidos por Biasi-Rodrigues e Bezerra (2012). Vale ressaltar o caráter 

complementar desses procedimentos analíticos, pois um não substitui o outro. O 
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analista transita entre esses dois conjuntos de procedimentos ao longo do processo 

de investigação, “conversando com/questionando” os dados para tomar decisões 

acerca dos rumos da análise. O processo de análise é, portanto, um processo indutivo.  

 
Quadro 2 – Procedimentos para análise de gêneros 

 

Procedimentos para análise de gênero orientada 
pelo texto 

Procedimentos para análise de gênero orientada pelo 
contexto 

1 Estrutura + estilo + conteúdo + ‘propósito’ 

 

1 Identificação de uma situação comunicativa 

 
2 

‘gênero’ 

 

2 Objetivos, valores e condições materiais de grupos 
na situação 

 
3 Contexto 

 

3 Ritmos de trabalho, horizontes e expectativas 

 
4 Redefinição de propósitos do gênero 

(repurposing) 

 

4 
Repertório de gêneros e convenções 

 

5 

Realinhamento na rede de gêneros 

5 Redefinição de propósitos (repurposing) dos 
gêneros selecionados 

 
  6 Características textuais e outros traços dos 

gêneros 

 
Fonte: (BIASI-RODRIGUES; BEZERRA, 2012, com base em SWALES, 2004, p. 72-73) 
 

 
Tanto o conjunto de procedimentos orientados pelo texto quanto aqueles 

orientados pelo contexto pressupõem a relação intrínseca entre texto e contexto. 

Biasi-Rodrigues e Bezerra (2012) explicam, a partir de Swales (2004), que: 

 
[a]o colocar os termos “propósito” e “gênero” entre aspas, Swales quer 
expressar seu “status ‘operacional’ provisório” (p. 72). Ambos os conceitos 
seriam categorias em aberto até o final da análise, quando as implicações 
dos achados levariam, a partir da consideração do contexto, à redefinição dos 
gêneros quanto aos seus propósitos, o que por sua vez poderia resultar no 
realinhamento dos gêneros em termos de rede ou hierarquia. 

Segundo a argumentação de Swales, um procedimento “a partir da 
situação”, alternativamente ou em combinação com o modelo “a partir do 
texto”, ambos incluindo o conceito de “redefinição de propósitos” 
(repurposing), dariam suporte “a uma orientação que reconhece que 
conjuntos de textos ou escritos podem não estar fazendo o que parecem 
fazer, ou o que tradicionalmente se pensou que fizessem” (SWALES, 2004, 
p. 73). Em outras palavras, conforme o autor, os propósitos sociais são 
dinâmicos, e tanto podem se expandir como se retrair. (BIASI-RODRIGUES; 
BEZERRA, 2012, p. 241). 

 

Nesse sentido, a SR considera que, se gêneros são padrões recursivos no uso 

da linguagem com propósitos específicos em contextos social e culturalmente 
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determinados e compartilhados entre os membros de uma comunidade discursiva, 

então é possível classificá-los a partir da identificação desses padrões, ou seja, a partir 

da descrição de sua organização retórica em relação aos seus propósitos 

comunicativos identificados em um dado contexto, sem perder de vista o caráter 

multifuncional do discurso. Por exemplo, uma análise de gênero com foco na 

metafunção textual decompõe a organização retórica do texto em sua unidade 

constituinte: o “movimento”, o qual é realizado por “passos” (SWALES, 1990). O 

movimento corresponde a “uma unidade discursiva [ou retórica] com função 

comunicativa específica e coerente [no discurso escrito ou falado]” (HENDGES, 2008, 

p. 103; com base em SWALES, 2004, p. 228), enquanto que os passos de um 

movimento referem-se ao “conjunto de escolhas possíveis para concretizar sua 

função” (HENDGES, 2008, p. 104; com base em YANG; ALLISON, 2003, p. 370). 

Análises da organização retórica de gêneros, nesses termos promovem, conforme 

aponta Nascimento (2013, p. 55),  

 
o mapeamento e a descrição de gêneros em [por exemplo] contextos de 
pesquisa, tais como artigos acadêmicos (p. ex. Swales, 1990; 2004), 
resenhas de livros (p. ex. Motta-Roth, 1995; 1998), dissertações e teses (p. 
ex. Paltridge, 2002; Araújo, 2006), artigos html (Hendges, 2007), para citar 
alguns. Artigos acadêmicos, o gênero mais investigado em contextos de 
pesquisa, podem ser descritos em termos de 
Introdução^Método^Resultados^Discussão (padrão IMRD de Hill et al., 1982; 
Swales, 1990).20 

 

Assim, o analista de linguagem busca, em uma análise quali-quantitativa do 

texto, traços ricos de significação – ou marcas linguísticas (elementos léxico-

gramaticais) que apontam para o contexto de um gênero (BARTON, 2002). Esses 

elementos auxiliam na interpretação dos aspectos contextuais, na medida em que 

apontam para as relações entre o texto e o seu entorno. Nesse sentido, consideramos 

que a SR, ao contrário de uma análise estritamente formal, está a serviço da análise 

de gêneros discursivos acadêmicos em suas características retóricas, buscando 

descrever seus aspectos linguísticos bem como as relações entre texto e contexto que 

estão expressas na linguagem.  

                                                           
20 No original: “mapping and description of genres in research contexts, such as research articles (e.g. 
Swales, 1990; 2004), book reviews (e.g. Motta-Roth, 1995; 1998), thesis and dissertations (e.g. 
Paltridge, 2002; Araújo, 2006), html articles (Hendges, 2007), to name a few. Research articles, by far 
the most investigated genre in reserach contexts, can be broadly described in terms of 
Introduction˄Methods˄Results˄Discussion (the IMRD pattern derived from Hill et al., 1982; Swales, 
1990)” (NASCIMENTO, 2013, p. 55). 
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Buscamos explicitar, até aqui, como a LSF e a SR contribuem para a análise 

dos planos comunicativos de forma inter-relacionada (Figura 2). Enquanto a primeira 

fornece uma ferramenta de parcelamento da linguagem (GSF) para uma análise 

léxico-gramatical condizente com os pressupostos da ACG, a segunda enfatiza as 

ações retóricas realizadas pela linguagem em uso de acordo com determinado 

contexto ou comunidade de prática. De modo a contemplar o nível mais abstrato dos 

planos comunicativos (a dimensão ideológica do discurso), a ACG conta com a ACD, 

apresentada na seção 1.1.3.  

 
1.1.3 Contribuições da ACD para a ACG 

A perspectiva da ACD (p. ex., FAIRCLOUGH, 1992; 2003; CHOULIARAKI; 

FAIRCLOUGH, 1999), conforme já mencionamos no fim da seção 1.1.1, complementa 

as outras duas teorias que compõem a ACG porque fornece um aparato teórico-

metodológico para buscar, além da análise linguística, explicações no contexto social 

mais amplo com o propósito de desnaturalizar os discursos que atravessam os 

gêneros discursivos.  

Essa abordagem crítica e social ao estudo da linguagem pressupõe que 

interpretemos, a exemplo de Fairclough (2003, p. 205), a vida social como redes 

interconectadas de práticas sociais (sejam elas econômicas, políticas, culturais, 

familiares, etc.). Tais práticas “envolvem diversos elementos da vida e, portanto, 

diversos mecanismos” (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999, p. 21).  

Práticas sociais são “maneiras habituais, atreladas a tempos e espaços 

particulares, nas quais as pessoas aplicam recursos (materiais ou simbólicos) para 

agirem juntas no mundo” (CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999, p.21). Segundo 

Chouliaraki e Fairclough (1999, p. 6), os seis momentos que, juntos, constituem essas 

práticas são “discurso/linguagem, poder, relações sociais, práticas materiais; 

instituições/rituais e crenças/valores/desejos”. As práticas sociais (p. ex., consulta 

médica, refeição em família, aula de produção textual) são caracterizadas por: 

1) “[serem] formas de produção da vida social” em diferentes domínios (p. ex., 

econômico, cultural, político); 

2) “[estarem] situadas em uma rede de relações entre outras práticas; e essas 

relações ‘externas’ determinam sua constituição interna”; e  
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3) “[possuírem] uma dimensão reflexiva: as pessoas sempre geram 

representações do que fazem como parte daquilo que fazem” 

(CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999, p. 22). 

Posicionando-se entre os extremos das teorias pós-estruturalistas – como as 

de Foucault (p. ex. 1972), que negligencia o papel da linguagem e da semiose nas 

práticas sociais, e as pós-Marxistas, como a de Laclau e Mouffe (1985), que reduzem 

a prática social à sua dimensão discursiva – Chouliaraki e Fairclough (1999, p. 28) 

entendem o discurso como um dos diferentes momentos da prática social e defendem 

que, como tal, deve ser analisado e avaliado na relação que sustenta com outros 

momentos da prática social sem ser reduzido a eles. O discurso significa linguagem 

em uso e relaciona-se dialogicamente com a estrutura social. É constitutivo dos 

sujeitos e das relações sociais: ao mesmo tempo em que os reflete ou os representa, 

o discurso os constrói (FAIRCLOUGH, 1992, p. 3-4).  

Portanto, o discurso é considerado em três dimensões que se complementam: 

texto, prática discursiva e prática social (Figura 8). Cada dimensão do discurso 

corresponde a um nível/procedimento analítico em ACD. Grosso modo, em termos de 

procedimentos metodológicos, as unidades léxico-gramaticais identificadas/descritas 

a partir do texto são interpretadas conforme a prática discursiva e explicadas em 

termos da relação entre a prática social e a estrutura social. 

A Figura 8 representa a relação entre a visão tridimensional de discurso e suas 

implicações metodológicas na ACD. Como explica Meurer (2005p. 94-95), cabe ao 

analista abordar o texto como evento discursivo para identificar e descrever os 

aspectos léxico-gramaticais, coesivos e de estrutura textual21. Ao analisar discurso 

como prática discursiva, deve investigar os processos de produção, circulação e 

consumo (recepção e interpretação por parte dos leitores) de textos para interpretá-

los em relação a força ilocucionária (intenções), coerência, intertextualidade e 

interdiscursividade. Por último, o analista deve se voltar para o que as pessoas fazem 

ao negociar significados no/sobre o mundo, ou seja, investigar o discurso como prática 

social é explicar como o texto/evento discursivo é permeado por aspectos sociais, 

associados a ideologias e formas de hegemonia. 

 
 

                                                           
21 Conforme aponta Meurer (2005, p. 94), o nível da identificação/descrição pode ser considerado o 
mais literal/concreto dos três níveis de análise, ainda que Fairclough observe que mesmo uma análise 
descritiva demanda interpretação em função do caráter simbólico do objeto de estudo.  
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Figura 8 – Concepção tridimensional de discurso 

 

 

 

Fonte: (MEURER, 2005, p. 95, com base em FAIRCLOUGH, 1992, p. 73) 

 

Fairclough (2003, p. 191-194) também propõe uma lista de questões/aspectos 

a serem considerados na análise textual, por analistas que pressupõem a 

tridimensionalidade do discurso. Esses aspectos são orientandos por perguntas feitas 

ao texto (Quadro 3), as quais implicitamente retomam a perspectiva de linguagem 

como sistema sociossemiótico de Halliday (1978). 

Nesse sentido, a ACD (assim como as duas teorias já mencionadas) também 

busca analisar os textos em termos da relação estabelecida entre os planos 

comunicativos (Figura 2). 

PRÁTICA SOCIAL (o que as pessoas fazem) 

 

 
EXPLICAÇÃO 

Ideologia 

Hegemonia 

 
PRÁTICA DISCURSIVA 
(produção, distribuição e consumo de textos) 

 

 

INTERPRETAÇÃO 

Força 

Coerência 

Intertextualidade 

Interdiscursividade 

 

TEXTO (evento discursivo) 

 

 

DESCRIÇÃO 
Léxico 

Gramática 

Coesão 

Estrutura 
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Quadro 3 – Principais questões para a análise textual 

 

(continua) 

Categoria  Perguntas feitas ao texto 

Eventos sociais • De que evento social ou cadeia de evento social o texto faz parte? 

• De qual prática social ou rede de práticas sociais os eventos fazem parte? 

• O texto faz parte de uma cadeia ou rede de textos? 

Gênero • O texto está situado em uma cadeia de gêneros? 

• O texto é caracterizado por uma mistura de gêneros? 

• Em que gêneros o texto se baseia? 

Diferença • Qual (combinação) dos seguintes cenários caracterizam as orientações a diferença no texto? 

a) abertura a, aceitação de, reconhecimento das diferenças; uma exploração da diferença como diálogo no sentido mais rico 

do termo; 

b) ênfase nas diferenças, conflito, polêmica, luta em relação a significados, normas e poder; 

c) tentativa de resolver ou superar a diferença; 

d) agrupamento da diferença, foco no compartilhado, solidariedade; 

e) consenso, normalização e aceitação das diferenças de poder que agrupam/achatam ou suprimem as diferenças em termos 

de significados e normas. 

Intertextualidade • Dentre outros textos/vozes relevantes, quais são incluídos e quais são significativamente excluídos? 

• Onde outras vozes são incluídas? Elas são atribuídas? Se sim, são especificadas ou não especificadas? 

• As vozes atribuídas são reportadas diretamente (citação) ou indiretamente (relato)? 

• Como outras vozes se relacionam à voz autoral? E entre si?  

Pressuposições • Que pressuposições existenciais, proposicionais ou de valor são feitas? 

• É o caso de considerar alguma pressuposição como ideológica? 

Relações 

semânticas/grama

ticais entre 

sentenças e 

orações  

• Quais relações semânticas predominam entre sentenças e orações (causais – razão, consequência, propósito; condicionais; 

temporais; aditivas; elaborativas; contrastivas/concessivas)? 

• Existem relações semânticas entre porções maiores do texto (p. ex., problema-solução)? 

• As relações gramaticais entre as orações são predominantemente paratáticas, hipotáticas ou encaixadas? 

• São estabelecidas relações de equivalência e diferença particularmente significativas no texto?  
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Quadro 3 – Principais questões para a análise textual 

 
(conclusão) 

Trocas, funções 

discursivas e 

modo gramatical 

• Quais são os tipos predominantes de troca (de atividade/materiais ou de conhecimento/simbólicas) e de função discursiva 

(declaração, pergunta, demanda, oferta)? 

• Quais os tipos de declaração (fato, previsão, hipótese ou avaliação)? 

• Há relações metafóricas entre as trocas, funções discursivas ou tipo de declarações (p. ex. demanda como declaração e 

avaliação como declaração factual)? 

•  Qual o modo gramatical predominante (declarativo, interrogativo, imperativo)? 

Discursos • Que discursos permeiam o texto? Como estão relacionados entre si? Há alguma mistura significativa de discursos? 

• O que caracteriza os discursos mobilizados (relações semânticas entre palavras, colocações, metáforas, pressuposições, 

traços gramaticais)?  

Representação de 

eventos sociais 
• Que elementos dos eventos sociais representados são incluídos ou excluídos? Dos incluídos, quais os mais salientes? 

• Quão abstrato ou concretamente os eventos sociais são representados? 

• Como os processos são representados? Quais os principais tipos de processos (materiais, mentais, verbais, etc.)? 

• Há instancias de metáfora gramatical na representação de processos? 

• Como os atores são representados (ativos/passivos, pessoais/impessoais, nomeados/classificados, específicos/gerais)?  

• Como são representados tempo, espaço e as relações entre eles? 

Estilos • Que estilos constituem o texto? Como eles estão relacionados? 

• Existe uma mistura significativa de estilos? 

• Que traços caracterizam os estilos (linguagem corporal, pronúncia e outras características fonológicas, vocabulário, 

metáfora, modalidade ou avaliação)? 

Modalidade • Com o quê os autores se comprometem em termos de verdade (modalidade epstêmica) ou de obrigação e necessidade 

(modalidade deôntica)? 

• Em que medida a modalidade é categórica (asserção, recusa, etc.)? E modalizada (com marcas explícitas de modalidade)? 

• Quais os níveis de comprometimento (alto, médio, baixo) referentes à modalização? 

• Quais os marcadores da modalização (verbos modais, advérbios modais, etc.) 

Avaliação • A que valores (em termos do que é ou não é aceitável) se comprometem os autores? 

• Como os valores são realizados (declarações avaliativas, com modalidades deônticas, com processos mentais afetivos ou 

valores assumidos? 

 
Fonte: (FAIRCLOUGH, 2003) 



 

 Entretanto, as preocupações da ACD enfatizam os efeitos sociais, políticos e, 

principalmente, ideológicos causados pelos textos. Os efeitos ideológicos dos textos 

são explicados por Fairclough (2001, p. 9; com base em autores como THOMPSON, 

1984; EAGLETON, 1991; e VAN DIJK, 1998) como os efeitos do texto em inculcar e 

sustentar/manter ou mudar ideologias (ou representações de aspectos da experiência 

que podem contribuir ao estabelecimento, reforço e mudança das relações sociais de 

poder, dominação e exploração). 

A concepção tridimensional de discurso da ACD, aliada à concepção de 

linguagem da LSF e a sua ferramenta de análise (a GSF) bem como à SR, nos permite 

explorar a linguagem como gênero discursivo e as relações entre a concretude do 

texto e os elementos mais abstratos da prática social de forma sistemática, 

possibilitando que interpretemos e expliquemos, a partir de uma análise linguística 

rigorosa, os diferentes usos da linguagem na sociedade. Portanto, compartilhamos 

com Fairclough (2001, p. 9) o argumento de que a análise textual precisa estar a 

serviço de uma análise social que considere os textos em relação a seus efeitos nas 

relações de poder. Entendemos, ainda, que análises que consideram a linguagem em 

todos os seus planos comunicativos e as relações entre eles só são possíveis a partir 

de um aporte teórico-metodológico interdisciplinar, tal como o da ACG.  

 No caso das práticas de letramento acadêmico, foco deste estudo, a ACG se 

mostra especialmente pertinente na medida em que promove a análise crítica dos 

eventos discursivos/práticas discursivas/práticas sociais pertinentes a culturas 

disciplinares acadêmicas, como é o caso do EAV. Conforme explica Hood (2011, p. 

107), “é aparente que há muito ainda a ser compreendido sobre questões de 

disciplinaridade e a busca se torna mais significativa no contexto de promoção 

difundida da pesquisa interdisciplinar”22.  

Em suma, ao adotarmos uma perspectiva de linguagem como sistema 

sociossemiótico, entendemos a linguagem como recurso para produção de sentido e 

ação no mundo em sociedade. Conforme enfatizam Halliday e Matthiessen (1999, p. 

415), essa “orientação retórico-etnográfica” contrasta com a “orientação lógico-

filosófica”, segundo a qual linguagem é entendida como sistema de regras. Nesse 

                                                           
22 No original: “It is apparent that there is much yet to be understood around questions of disciplinarity 
and the quest becomes more significant in the context of widespread promotion of interdisciplinary 
research” (HOOD, 2011, p. 107). 
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sentido, entendemos que estudar linguagem é investigar seu uso como “ato de 

identidade que possibilita a existência da língua” (PENNYCOOK, 2006, p. 83).  

Entendemos, ainda, que 

 
[a]s ciências humanas e sociais [...] têm se caracterizado pela recência da 
sua organização enquanto disciplina, pela novidade de seus argumentos e 
pela pouca amplitude de seu consenso (Rorty, 1991). Essa natureza 
heterogênea da validação do conhecimento e da caracterização do objeto de 
estudo é vista [...] mais como qualidade a ser saudada do que como defeito 
a ser excluído. (MOTTA-ROTH, 2003, p. 165). 

 

Deriva disso uma ênfase no caráter “mestiço” (MOITA LOPES, 1994) de nossas 

escolhas teórico-metodológicas. Por seguirmos uma orientação retórico-etnográfica, 

as escolhas teóricas para este estudo se alinham à tradição de pesquisas 

interpretativistas em LA, segundo a qual existe uma relação inevitável entre 

pesquisador e pesquisados e entre teoria e método. Refutamos, portanto, a premissa 

positivista de que há apenas uma explicação com status de verdade absoluta para 

determinado fenômeno. Entendemos nosso estudo em LA como “um modo de criar 

inteligibilidade sobre problemas sociais em que a linguagem tem um papel central” 

(MOITA LOPES, 2006, p. 14), que independe de purismos disciplinares. Conforme 

argumenta Moita Lopes (2009, p. 20),  

 
muitas das compreensões mais relevantes sobre a linguagem no mundo 
atual, devido à chamada “virada linguística”, podem vir de outros campos do 
conhecimento (da Geografia, da Sociologia, da Comunicação, por exemplo) 
do que propriamente da Linguística (ainda que em um sentido macro). 

 

Em outras palavras, adotamos um aporte teórico interdisciplinar para o estudo 

da linguagem em uso em contextos particulares e de suas implicações para o contexto 

pedagógico sob uma perspectiva de caráter pós-estruturalista. Um aporte assim nos 

parece natural, considerando que a área de LA já nasce “mestiça” ou como “área 

mediadora” por aliar teoria linguística e ensino de línguas (MOITA LOPES, 2009, com 

base em WIDDOWSON, 1979). Por isso, a exemplo de Moita Lopes (2009, p. 18), 

buscamos expandir as fronteiras deste estudo, explorando as “lógicas de outras 

disciplinas” e “teorizando [nosso objeto de investigação] de maneira complexa”. 

Nesse sentido, o aporte teórico interdisciplinar da ACG, pressupõe, também, 

princípios e procedimentos de caráter etnográfico uma vez que a Etnografia se 

constitui como forte aliada à investigação de aspectos processuais das comunidades 

de prática, especialmente em relação à PPL. Avaliamos o caráter etnográfico desse 
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aporte teórico como especialmente pertinente a este estudo por considerarmos que 

investigar uma comunidade de prática, atentando para aspectos do texto e do contexto 

indissociavelmente, requer um olhar atento à complexidade das relações sociais e 

espaço-temporais que só a presença/participação do pesquisador/analista na 

comunidade investigada pode proporcionar, ao instrumentá-lo com a visão da 

comunidade sobre si mesma, suas crenças, valores, práticas, etc.  

Por fim, reconhecendo que a ACG, enquanto pesquisa em LA, implica 

necessariamente uma perspectiva de natureza etnográfica, revisamos a Etnografia 

aplicada a estudos de letramentos acadêmicos ao longo da seção 1.2. Essa suposta 

separação entre o caráter etnográfico da pesquisa em LA e a ACG serve apenas a 

fins explanatórios em função da complexidade teórica envolvida.  

 

1.2 ABORDAGEM ETNOGRÁFICA AOS ESTUDOS DE LETRAMENTOS 

ACADÊMICOS 

Na seção anterior, abordamos alguns dos princípios teóricos adotados neste 

estudo, com ênfase na interdisciplinaridade como característica constitutiva dos 

estudos em LA e, consequentemente, em ACG, explorando a perspectiva de 

linguagem resultante das principais três teorias que a compõem e as implicações para 

o estudo da linguagem em uso. Nesta seção, buscamos dar especial atenção ao 

caráter etnográfico implicado nos estudos em LA, em geral, e em ACG, em particular, 

especialmente no que diz respeito à investigação de práticas de letramentos 

acadêmicos, tema do presente estudo. 

Para tanto, esta seção está dividida em duas subseções. Na seção 1.2.1, 

introduzimos princípios da Etnografia centrais para a elaboração deste estudo. 

Enfatizamos, na seção 1.2.2, as relações entre pesquisador e pesquisado e entre 

texto e contexto que permeiam as abordagens etnográficas ao estudo da linguagem. 

 

1.2.1 Pesquisa etnográfica e implicações ao estudo de letramentos acadêmicos 

A pesquisa etnográfica tem origem no campo da Antropologia e é, em geral, 

associada à investigação de “tribos” ou culturas específicas. Geertz (1973/2008) a 

caracterizada pela busca dos significados atribuídos pelos integrantes da cultura (ou 

“nativos”) a suas práticas e representações. Considerando as tentativas de definir os 

empreendimentos em Antropologia, Geertz (1973/2008, p. 4) esclarece que 
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[...] é justamente ao compreender o que é a etnografia, ou mais exatamente, 
o que é a prática da etnografia, é que se pode começar a entender o que 
representa a análise antropológica como forma de conhecimento. Devemos 
frisar, no entanto, que essa não é uma questão de métodos. Segundo a 
opinião dos livros-textos, praticar a etnografia é estabelecer relações, 
selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear 
campos, manter um diário, e assim por diante. Mas não são essas coisas, as 
técnicas e os processos determinados, que definem o empreendimento. O 
que o define é o tipo de esforço intelectual que ele representa: um risco 
elaborado para uma "descrição densa", tomando emprestada uma noção de 
Gilbert Ryle. 
 

Como esforço intelectual em busca por uma descrição “densa” das culturas e 

suas práticas, a Etnografia permeia, por meio do princípio da interdisciplinaridade, 

outras áreas do conhecimento. A Figura 9 é uma representação esquemática de como 

a Etnografia, como método(logia) e aporte teórico para a investigação antropológica, 

pode flexibilizar as fronteiras da Antropologia sob uma perspectiva interdisciplinar. 

Atreladas a outras áreas do saber, abordagens etnográficas proporcionam novas 

formas de produzir conhecimento sobre comunidades de prática a partir do olhar de 

seus próprios participantes. Para citar alguns exemplos, na Figura 9, são 

estabelecidos pontos de contato entre a Antropologia e outras áreas do conhecimento 

(Publicidade, Engenharia de Software, Psicologia Social, Educação e LA). 

Na interface Antropologia e Publicidade, por exemplo, o estudo de recepção de 

Wottrich (2011), analisa representações da velhice em uma telenovela e a apropriação 

dessas representações nos processos identitários de seis mulheres idosas. O estudo, 

considerado uma etnografia crítica da recepção, foi realizado por meio de observação 

participante, notas de campo, entrevista exploratória e semi-aberta/fechada. Esses 

instrumentos permitiram a identificação e análise da perspectiva das participantes em 

relação à velhice, mostrando que, em sua rotina, elas “endossam as codificações 

dominantes da velhice” (WOTTRICH, 2011). 23 

Na relação Antropologia e LA, retomamos o estudo de Labella-Sanchez (2014), 

revisado na seção 1.1.2, em que a autora entrevistou agentes imobiliários em busca 

de uma perspectiva êmica para caracterizar o sistema de atividades relevante a 

alunos de um curso em transações imobiliárias. Nesse estudo, procedimentos de 

caráter etnográfico associados ao ISD permitiram à autora fazer escolhas mais 

pertinentes ao elaborar o programa de um curso de espanhol nesse contexto.   

                                                           
23 Agradeço à publicitária e pesquisadora em formação Grabriela Rempel pela indicação desse texto e 
por suas contribuições para este estudo.  
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Ainda em relação à LA, a Etnografia contribui às investigações em ACG, uma 

vez que esta pressupõe o texto como metáfora do contexto e, por isso, toma como 

unidade de análise o gênero discursivo. Como exemplo, citamos os trabalhos que 

constituem o projeto guarda-chuva PQ-CNPq de Motta-Roth (2010), em que foram 

investigados gêneros discursivos de popularização da ciência (PC) (p. ex., a notícia 

de PC). Em resumo, por um lado, o processo de popularização foi investigado como 

recontextualização do discurso da ciência na mídia de massa. Por outro lado, 

exemplares do gênero notícia de PC foram analisados em seus aspectos linguísticos 

e discursivos. Por fim, os dados das análises textual e contextual foram relacionados 

para fornecerem explicações sobre os padrões de uso da linguagem nesse gênero e 

jornalistas foram questionados sobre esses achados com vistas a validar tais 

resultados segundo a visão da própria comunidade midiática/jornalística.  

 

Figura 9 – Relações entre pesquisa etnográfica e outras áreas do conhecimento 

 
 

Em termos gerais, essas pesquisas interdisciplinares apresentam algumas 

características que consideramos pertinentes às investigações de caráter etnográfico 
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em LA: é um processo social, participante e indutivo, acontece em meio ao contexto 

investigado (não acontece a priori, fora dele). 

Estudos de base etnográfica, conforme ressalta Lillis (2008, com base em 

JUZWIK et al., 2006), passam a ter grande influência nas pesquisas sobre letramentos 

acadêmicos a partir da década de 1990, quando Russel Durst argumenta pela 

necessidade de mais pesquisas que consideram a escrita em contextos específicos 

(writing in context), em resposta à tradição de pesquisas sobre escrita acadêmica com 

foco na análise textual exclusivamente. Como resposta a esse argumento, citamos os 

estudos de abordagem textográfica. A chamada textografia (p. ex., SWALES, 1998) é 

“uma abordagem à análise de gênero que combina elementos da análise textual a 

elementos etnográficos para examinar como são os textos e o porquê”24 

(PALTRIDGE, 2008, p. 10).  Entretanto, como argumenta Lillis (2008), são poucos os 

estudos que respondem à solicitação de Durst e enfatizam o caráter etnográfico da 

pesquisa. 

Esses são apenas alguns exemplos de como a intersecção entre Antropologia 

e outras áreas do conhecimento se dá por meio do uso da Etnografia como forma de 

investigar contextos específicos a partir da perspectiva dos próprios participantes da 

comunidade em questão. Outras conexões entre campos que mesclam perspectivas 

etnográficas podem ser ainda mais complexas, dependendo do objetivo proposto e da 

comunidade investigada. No presente estudo, interessa-nos uma abordagem 

etnográfica como parte do aporte interdisciplinar da ACG para a investigação de 

gêneros discursivos, os quais envolvem tanto a materialidade dos textos quanto seus 

contextos de produção, circulação e consumo, ou seja, os processos sociais de 

interação. 

Segundo Lillis (2008, p. 354), os poucos estudos etnográficos acerca de 

letramentos, em sua maioria interpretativos (análise do discurso, estudo de caso, 

grupos focais e análise de erros), tendem a colocar a Etnografia em segundo plano, 

como método. Alternativamente, a autora defende uma perspectiva tríptica de 

Etnografia como método, metodologia e teorização profunda. 

Lillis (2008), ao problematizar a perspectiva da Etnografia como método, aponta 

para uma visão reducionista da abordagem etnográfica, em que o método geralmente 

                                                           
24 No original: “textography is an approach to genre analysis which combines elements of text analysis 
with elements of ethnography in order to examine what texts are like, and why” (PALTRIDGE, 2008, p. 
10). 
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é associado a entrevistas com escritores/autores (ou talks around texts) 

exclusivamente, como dados suplementares à análise do texto (perspectiva ética). Ou, 

então, essas entrevistas são vistas como dados tão necessários quanto os dados da 

análise textual, por revelarem aspectos particulares do contexto e da produção de 

significados pelo ponto de vista do autor/pesquisado (perspectiva êmica – ver 

discussão na seção 1.2.2). A problematização aqui recai sobre essas entrevistas com 

autores como método exclusivo para realização da pesquisa. 

Por outro lado, ao apresentar a Etnografia como metodologia, Lillis (2008, p. 

362) argumenta por um envolvimento prolongado do pesquisador no contexto 

pesquisado e por uma combinação de métodos (além das entrevistas de caráter 

êmico) para obtenção de diferentes fontes de dados. No Quadro 4, os aspectos 

centrais da Etnografia como metodologia aparecem resumidos conforme Lillis (2008, 

p. 358, a partir de HAMMERSLEY, 1994; 2006). 

 
Quadro 4 – Aspectos centrais da Etnografia como metodologia 

 

1. A Etnografia se dedica à coleta e análise de dados empíricos de contextos do 
“mundo real” em vez de serem produzidos sob condições experimentais criadas pelo 
pesquisador; 

2. A pesquisa envolve engajamento a longo prazo, em um local particular; 

3. Um dos objetivos chave do pesquisador é produzir sentido desses eventos a partir 
da perspectiva dos participantes; 

4. Os dados são coletados a partir de uma variedade de recursos, mas observações 
e conversas relativamente informais são frequentemente instrumentos chave; 

5. O foco é um contexto particular ou grupo relativamente pequeno; ou um pequeno 
número desses. Em pesquisa de História de Vida, o foco pode ser um indivíduo 
apenas; 

6. A análise dos dados envolve a interpretação dos significados e das funções das 
ações humanas; e toma forma, principalmente, de descrições verbais e explicações, 
com quantificação e análise estatística geralmente em segundo plano. 

 
Fonte: (LILLIS, 2008)25 

                                                           
25No original: 1. “Ethnography is concerned with the collection and analysis of empirical data drawn from 
‘real world’ contexts rather than being produced under experimental conditions created by the 
researcher”; 2. “The research involves sustained engagement in a particular site”; 3. “A key aim is for 
the researcher attempting to make sense of these events from the perspectives of participants”; 4. “Data 
are gathered from a range of sources, but observation and/or relatively informal conversations are often 
key tools”; 5. “The focus is a single setting or group of relatively small scale; or a small number of these. 
In life-history research, the focus may even be a single individual”; 6. “The analysis of the data involves 
interpretation of the meanings and functions of human actions and mainly takes the form of verbal 
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Dentre essas características centrais, destacamos três especialmente 

pertinentes a este estudo: 1) o foco em um grupo específico, que chamamos, neste 

estudo, de comunidade de prática (LAVE; WENGER, 1991); 2) o engajamento nesse 

grupo por parte do pesquisador, por um período relativamente longo de tempo; e 3) a 

busca pela produção de sentido a partir do ponto de vista dos participantes (insiders). 

O “mundo real” referido por Lillis (2008) (Quadro 4) é, para nós, o universo 

acadêmico/científico e o grupo em questão, uma comunidade de prática voltada para 

a formação de professores/pesquisadores em EAV. Nesse sentido, faz-se necessário 

a inserção do pesquisador na comunidade pelo tempo necessário para efetiva coleta 

de dados e análise que considere a perspectiva de seus participantes na produção de 

significados. 

Além disso, o tempo prolongado de envolvimento na comunidade acrescido de 

uma gama variada de métodos usados na coleta de dados, segundo Lillis (2008, 

citando GEERTZ, 1973/2008; SARANGI, 2006; 2007), favorece as chamadas 

participação e descrição “espessas” no/do contexto (thick participation para Sarangi e 

thick description para Geertz). Assim como para esses autores das ciências sociais e 

outros pesquisadores da linguagem influenciados pela Teoria Fundamentada 

(Grounded Theory) (por exemplo, FAIRCLOUGH, 1992; 2009; GEE, 1996, em ACD), 

entendemos que uma descrição espessa das relações dialéticas entre os textos que 

constituem a comunidade e o contexto no qual esta comunidade está inserida serve 

para entendermos a situacionalidade do uso da linguagem dentro de contextos sociais 

mais abrangentes. Buscamos, portanto, a exemplo de Motta-Roth (2013, p. 15),  

 
uma descrição “espessa” (thick description) do contexto para perceber o 
modo como os participantes da cultura disciplinar e dos eventos de 
letramento se vêem, para captar a interpretação dos participantes sobre suas 
próprias ações e outras informações culturais (Davis, 1995, p. 433), contanto 
com o “olhar de dentro” do contexto, com a visão particular do participante 
daquela cultura que gerou o texto. 

 

Essa abordagem nos leva a entender Etnografia como “teorização profunda” 

(deep theorizing). Uma noção que, segundo Lillis (2008), desafia radicalmente a 

dicotomia entre linguagem e cultura (herança de abordagens formalistas ao estudo de 

textos). Essa autora entende que, em função dessa dicotomia, algumas abordagens 

etnográficas acabam buscando, no contexto, explicação para os textos em um 

                                                           
descriptions and explanations, with quantification and statistical analysis playing a subordinate role at 
most” (LILLIS, 2008, p. 358). 



80 

movimento texto-contexto, mas apresentam dificuldade para realizar o movimento 

contrário (contexto-texto). A crítica de Lillis (2008, p. 373) é voltada para trabalhos em 

escrita acadêmica que focam suas análises em aspectos textuais da prática social 

para, então, procurar explicações no contexto.  

A partir da ótica da Linguística Antropológica, Lillis (2008, p. 376) argumenta 

que a união dessas duas áreas (Linguística e Antropologia/Etnografia) é fundamental 

para superar o fantasma da dicotomia entre linguagem e cultura, uma vez que a lógica 

linguística contribui à etnográfica, delimitando dos processos observáveis e 

possibilitando falsificação dos dados, e a lógica etnográfica contribui à linguística, 

expandindo a reflexão em relação aos processos externos de produção do discurso. 

Ela sugere entender a abordagem etnográfica em três níveis, conforme a Figura 10. 

 

Figura 10 – Dimensões da Etnografia 

 
Fonte: (a partir de LILLIS, 2008) 
 

Neste trabalho, entretanto, argumentamos por uma teorização profunda a partir 

da ACG, que, além de abraçar os pressupostos da Linguística Antropológica por meio 

da LSF, também parte da concepção tridimensional de discurso em ACD, segundo a 

qual as análises devem considerar a linguagem em seus aspectos concretos e 

aqueles mais abstratos envolvidos no contexto. Assim, o movimento de pesquisa 

sugerido pela ACG é um “zig-zag” entre texto-contexto. Por isso, embora 

reconheçamos as dificuldades apontadas por Lillis (2008), não enxergamos a 
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etnografia em níveis de análise, conforme sugere a autora, mas sim como uma 

abordagem tridimensional, um todo que, metodologicamente, envolve ações 

concretas e constante reflexão sobre essas ações. Essas três dimensões (método, 

metodologia e teorização profunda) funcionam de forma inter-relacionada, ao mesmo 

tempo. 

A constante reflexão da qual falamos envolvem, principalmente, questões sobre 

o objeto e sobre o processo de investigação. Por isso, optamos por discutir, em 

separado, as relações pesquisador-pesquisado e texto-contexto envolvidas neste 

estudo, na próxima seção. 

 

1.2.2 As relações pesquisador-pesquisado e texto-contexto em abordagens 

etnográficas 

Conforme já mencionado na seção 1.1, este estudo em ACG envolve 

necessariamente uma abordagem etnográfica para a investigação de comunidades 

de prática. Como tal, nossas escolhas teórico-metodológicas implicam uma reflexão 

sobre dois tipos de relação: entre pesquisador e pesquisado (seção 1.2.2.1) e entre 

texto e contexto (seção 1.2.2.2). 

 

1.2.2.1 Relações entre pesquisador e pesquisado 

As escolhas epistemológicas de uma pesquisa, conforme argumentam 

Cameron et al. (1992), determinam o modo como o pesquisador interage com o 

pesquisado, bem como os métodos e os resultados dessa pesquisa. Em suma, esses 

autores distinguem tais perspectivas em positivistas e não-positivistas – aquelas que 

desafiam o paradigma positivista, tais como as perspectivas relativista e realista. 

Essas três perspectivas basicamente divergem quanto a suas concepções de 

realidade, o objeto a ser conhecido e suas opiniões referentes a como ele deve ser 

descrito e explicado (CAMERON et al., 1992, p. 6).  

No positivismo, considerado marca de uma ciência moderna a serviço das 

sociedades industriais recém-formadas do século XIX e início do século XX, 

pesquisadores dedicam-se a estudar a frequência, distribuição e padrões de 

fenômenos observáveis, bem como as relações entre fenômenos em termos de leis 

gerais (CAMERON et al., 1992, p. 6). Nesse discurso hegemônico, apenas fatos são 

passíveis de serem observados cientificamente. Todo e qualquer valor (avaliação) 

atribuído ao objeto é refutado como dado científico. Segundo essa perspectiva, teorias 
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que são difíceis de serem falsificadas, como a teoria social de Marx, não se sustentam 

como ciência, são pseudocientíficas (CAMERON et al., 1992, p. 7). Assim, em termos 

positivistas, as pesquisas interpretativistas em LA (conforme descritas por MOITA 

LOPES, 1994) seriam, também, consideradas pseudociência por não estarem 

restritas apenas à observação de fatos. Esse argumento é, evidentemente, refutado 

neste estudo.  

Por outro lado, as perspectivas relativista e realista, embora muito diferentes, 

se assemelham na medida em que desafiam o paradigma positivista, então 

dominante/hegemônico na ciência moderna. No relativismo, a realidade observada 

está, em certa medida, atrelada ao ponto de vista do pesquisador. As teorias 

científicas refletem a moral e os valores culturais de seu tempo e espaço, assim como 

as percepções do pesquisador sobre o objeto refletem o seu ponto de vista (princípio 

inimaginável segundo o positivismo). Para Cameron et al. (1992, p. 8), as ciências 

sociais, segundo o relativismo, estão fortemente associadas à premissa sapiriana de 

que o mundo real é construído nos hábitos de linguagem de um grupo particular. 

Nesse sentido, o mundo é como o sujeito diz que ele é.  

Como forma de criticar esse possível reducionismo por parte da visão relativista 

(como na Etnometodologia, por exemplo), Cameron et al. (1992, p. 10) salientam que  

 
[...] ao contrário, atores sociais são ensinados e corrigidos, eles assumem 
certos papéis e ocupações sob pressão, eles nascem em meio a relações de 
classe, raça, gênero, geração, eles ocupam posições sociais específicas, 
negociam sistemas de valores, enquadres conceituais e instituições sociais, 
possuem mais ou menos riquezas e oportunidades … e assim por diante, ad 
infinitum.26  

 

Em um outro extremo de desafio ao positivismo, o realismo admite uma 

realidade fora e independente do observador, impossível de ser observada e descrita 

exaustivamente. O foco está em descrever como o mundo funciona, e não como 

funcionaria segundo as leis positivistas. Entretanto, há pouco consenso em relação 

ao que conta como realidade, a não ser que esta seja produto humano: a ação 

humana constitui a realidade como a conhecemos e, portanto, essa realidade está 

sujeita à transformação (CAMERON et al., 1992, p. 11). 

                                                           
26 No original: “on the contrary, social actors are schooled and corrected, they come under pressure to 
take up certain roles and occupations, they are born into relations of class, race, gender, generation, 
they occupy specific cultural positions, negotiate particular value systems, conceptual frameworks and 
social institutions, have more or less wealth and opportunity … and so on, ad infinitum.” (CAMERON et 
al., 1992, p. 10). 
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Nesse sentido, a ciência atual, especialmente no campo das humanas e 

sociais, traz consigo a premissa de que “o cognoscível é determinado por nossas 

condições sócio-históricas”, afastando qualquer possibilidade de distanciamento entre 

pesquisador e objeto, como era o caso da ciência modernista (MOTTA-ROTH, 2003, 

p. 170). Essa premissa enfatiza o contraste de visões entre os modos de se pensar e 

se fazer ciência no mundo moderno e no pós-moderno. Essas visões divergentes 

relativas à relação entre pesquisador e pesquisado são denominadas ética, no caso 

da ciência moderna, que busca a neutralidade, objetividade e afastamento do objeto, 

e êmica, no caso da ciência pós-moderna, que defende a relação dialética entre 

condições sócio-históricas e objeto. 

Considerando a área dos estudos de linguagem, Motta-Roth (2003) cita os 

trabalhos de Halliday e Hasan (1989) e Hasan (1995) como exemplos de 

investigações que seguem uma perspectiva ética já que levantam dados acerca do 

contexto por meio da análise textual exclusivamente. Buscam, portanto, marcas dos 

processos sociais envolvidos na produção, circulação e consumo de um texto a partir 

de uma visão externa ao contexto institucional estudado. 

Por outro lado, a autora exemplifica a perspectiva êmica com os trabalhos de 

Fairclough (1992) e Eckert (1997), os quais buscam, nos termos de Fairclough (1992), 

uma descrição espessa do contexto social por meio de procedimentos etnográficos 

(tais como observação participante e entrevistas), detalhando também a interpretação 

dos participantes da comunidade em relação a suas ações. 

Partindo do pressuposto de que “a pesquisa linguística é sempre pesquisa 

social”, Cameron et al. (1992, p. 12), assim como Fairclough, implicitamente retomam 

o argumento bakhtiniano de que o enunciado só pode ser analisado no momento de 

enunciação, pressupondo uma relação entre o discurso e o contexto sócio-histórico. 

Dessa forma, uma perspectiva êmica pressupõe que 

 
o cientista social [bem como o analista do discurso] deve validar seus 
entendimentos e interpretações com a comunidade de pesquisadores da qual 
faz parte (assim, também levantando a questão da dependência teórica na 
observação científica social), mas também e crucialmente ela deve validar 
suas observações com os atores observados. Perguntar o que as pessoas 
fazem e por que, como os cientistas sociais devem fazer, faz a interação com 
eles inevitável.27 

                                                           
27 No original: “[t]he social scientist [as well as the discourse analyst] must validate her understandings 
and interpretations with the community of researchers of which she is part (thus again raising the issue 
of theory dependence in social scientific observation), but also and crucially she must validate her 
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As investigações de base etnográfica realizadas especialmente por 

pesquisadores em LA suscitam, conforme aponta Paiva (2005), uma problematização 

acerca da relação entre pesquisador(es) e pesquisado(s). Tal problematização 

envolve sete questões (Quadro 5) pautadas na reflexão sobre ética e pesquisa, na 

qual o conceito de ética é associado ao “ideal grego da justa medida, do equilíbrio das 

ações [...] sem prejuízo para nenhuma das partes” (CENCI, 2002, p. 90 apud PAIVA, 

2005, p. 44). Exploramos tais questões nesta seção, pelo viés de nossas escolhas 

teóricas. 

Podemos dizer que as duas primeiras questões, no Quadro 5, referem-se 

especialmente à integridade dos pesquisados; as questões de três a cinco 

problematizam a conduta do pesquisador em relação aos procedimentos de coleta de 

dados e análise; e as duas últimas questões referem-se à relação pesquisador-

pesquisado em formas específicas de se fazer etnografia (pesquisa-ação e 

instrumentos de coleta questionário e entrevista). 

 
Quadro 5 – Questões para problematizar ética e pesquisa etnográfica em LA 

 

 

1. A coleta é feita sem alterar o ritmo e o planejamento da Instituição? 

 

2. A Instituição e os informantes/participantes estão devidamente informados sobre os 

objetivos da pesquisa? 

 

3. A forma de transcrição de dados coloca o informante em situação constrangedora? 

 

4. O pesquisador se preocupa em dar retorno aos seus informantes? 

 

5. O pesquisador omite informações sobre o pesquisado de forma a ressaltar o foco de 

seu trabalho? 

 

6. No caso dos experimentos e pesquisação, as interferências propostas são benéficas 

às pessoas que estão contribuindo para a pesquisa? Nos experimentos, haverá 

algum prejuízo para o grupo de controle? 

 

7. Ao usar questionários e entrevistas, o pesquisador respeita as preocupações do 
informante? 

 

Fonte: (PAIVA, 2005) 

                                                           
observations with the actors being observed. Asking what people are doing and why, as social scientists 
must, makes interaction with them inescapable” (CAMERON et al., 1992, p. 12). 
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 No que diz respeito à integridade dos pesquisados, na primeira pergunta, a 

autora chama nossa atenção para o caráter específico/situado das instituições. 

Segundo Paiva (2005, p. 54), a presença do pesquisador está subjugada aos espaços 

que lhe são abertos, fazendo com que ele busque resguardar ao máximo a rotina de 

trabalho da comunidade investigada. Citando Rounds (1996, p. 53), essa autora 

(2005, p. 54) salienta que “cabe ao pesquisador conseguir o máximo de informação 

possível sem violar a privacidade ou quebrar a confiança dos pesquisados”. Na 

segunda pergunta, a problematização de Paiva (2005) enfoca o dever do pesquisador 

em informar os pesquisados sobre detalhes do estudo para obter sua autorização 

(consentimento livre esclarecido). Somente dados autorizados pelos participantes 

podem constar nas análises. Detalhes sobre o estudo que possam comprometer o 

andamento da pesquisa devem ser esclarecidos aos pesquisados posteriormente às 

análises.  

Em relação à conduta do pesquisador frente ao desenvolvimento do estudo 

(questões três a cinco), Paiva (2005, p. 55) questiona se escolhas metodológicas para 

coleta e análise dos dados resguardam o pesquisado de qualquer constrangimento 

ou prejuízo frente à sua comunidade de prática, ou mesmo à comunidade científica 

na qual o estudo é divulgado. Para tanto, ela defende o acesso a e a avaliação dos 

informantes sobre as transcrições e os resultados, independentemente do caráter 

positivo ou negativo das críticas realizadas. Os resultados de pesquisa etnográfica em 

LA, segundo Paiva (2005), devem ser apresentados e discutidos com os próprios 

pesquisados antes mesmo do fechamento da versão final do estudo.   

A problematização da relação pesquisador-pesquisado em formas específicas 

de se fazer etnografia em LA (pesquisa-ação, questionário e entrevista) indica uma 

preocupação com a responsabilidade do pesquisador em direcionar os caminhos 

seguidos pela pesquisa. Paiva (2005, p. 56) ressalta o compromisso do pesquisador 

em “evitar impor comportamentos a um determinado grupo” para não ser dogmático, 

e em “questionar os próprios questionários” para que não acabe impondo ao 

respondente papéis não assumidos por ele mesmo, direcionando assim suas 

respostas.  

 Em suma, o que Paiva (2005, p. 59) advoga (e que tentamos seguir neste 

trabalho) é que “o sentimento de responsabilidade e solidariedade gui[em] 

nossas ações [para podermos ser] aceitos em comunidades [de prática] 

diversas sem constrangê-las, assegurando-lhes privacidade, segurança e 

tratamentos equânimes”. 
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1.2.2.2 Relações entre texto e contexto 

Grosso modo, estudos etnográficos da linguagem, especialmente aqueles 

orientados por uma visão sistêmico-funcional de linguagem, entendem o texto como 

a metáfora do contexto. Essa perspectiva sugere que o pesquisador se engaje em 

uma imersão no contexto pesquisado para entender como funcionam as práticas 

letradas de uma comunidade. Em outras palavras, a relação intrínseca entre texto-

contexto impele ao pesquisador uma perspectiva êmica. 

Para somar aos exemplos de estudos de perspectiva êmica, citamos a 

pesquisa de Seloni (2008), em que a autora usa microetnografia (inserida no contexto 

maior da etnografia sociolinguística) para melhor entender as experiências de 

letramentos acadêmicos em uma segunda língua de seis alunos de doutorado em 

Educação da Universidade de Ohio, durante o período de um ano. Um dos objetivos 

da microetnografia, segundo Seloni (2008, p. 74, citando BLOOME; GOLDEN, 1989, 

p. 209) é “documentar e descrever como construtos sociais mais abrangentes são 

operacionalizados no nível da interação face a face”28. Esse tipo de análise pressupõe 

 
(1) que unidades menores de contexto estão encaixadas em unidades 
maiores de contexto – i.e., a hora do show-and-tell, que está encaixada na 
sala de aula, que está encaixada em uma escola, que está encaixada em um 
contexto de comunidade/ideológico — e (2) que essas unidades menores de 
contexto podem ser ‘puxadas’ dos contextos maiores em que estão 
encaixadas sem perda de integridade. (Bloome and Golden, 1989 p. 208-209) 
(SELONI, 2008, p. 74).29 

 

Para estabelecer uma metáfora visual, recorremos, assim como Larsen-

Freeman (1997), ao campo das ciências exatas para explicar a relação entre unidades 

menores e unidades maiores de contexto assim como as relações existentes em um 

fractal, na Figura 11. Grosso modo, fractais são padrões complexos de formas 

geométricas que podem se repetir infinitamente. Nessas estruturas, partes menores, 

consideradas isoladamente, são significativamente semelhantes ao todo, ou seja, 

carregam as mesmas propriedades em diferentes escalas. 

 

                                                           
28 No original: “One of the objectives of microanalytic approaches is ‘to document and to describe how 
larger societal constraints are operationalized at the level of face to face interaction’ (Bloome & Golden, 
1989, p. 209)” (SELONI, 2008, p. 74). 
29 No original: “1) that smaller units of context are embedded in larger units of context—i.e., show-and-
tell time is embedded in a classroom, which is embedded in a school, which is embedded in a 
community/ideological context—and (2) that such smaller units of context can be ‘pulled out’ of the larger 
contexts in which they are embedded without a loss of integrity. (Bloome and Golden, 1989 p. 208-209)” 
(SELONI, 2008, p. 74). 
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Figura 11  – Fractais como metáfora visual para a relação texto-contexto 
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Fonte: Imagens Google 
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A Figura 11 fornece-nos dois exemplos de fractais. No primeiro, uma forma feita 

pelo homem, a montanha de fractais de Loren Carpenter, a partir das formulações de 

Mandelbrot30 – uma repetição infinita (chamada de interação na geometria fractal) da 

projeção de um triângulo em quatro outros triângulos e assim por diante, em várias 

direções, até que a montanha se forme. Processo semelhante acontece no 

desenvolvimento de uma samambaia, ou feto fractal, no segundo exemplo, forma 

encontrada na natureza.  

Essa metáfora visual, tal qual foi estabelecida por Larsen-Freeman (1997), 

recontextualiza a teoria do caos, originária nas ciências naturais e exatas, para as 

ciências humanas. A justificativa para tal aproximação está no fato de que 

 
O estudo do caos e o estudo dos sistemas complexos que o manisfestam tê, 
de acordo com alguns, desestabilizado as fundações científicas. Pela 
primeira vez, uma alternativa ao pensamento linear e reducionista que 
domino a ciência desde Newton parece possível. Com acesso ao poder 
computacional de microcomputadores, problemas antes imperceptíveis como 
a dinâmica de sistemas não lineares podem ser estudados. Embora tais 
estudos tenham se originado nas ciências exatas, os pesquisadores que 
trabalham nessa área acreditam que suas teorias tem potencial de impacto 
imenso nas ciências mais humanas (Waldrop, 1992: 12-13) (LARSEN-
FREEMAN, 1997, p. 142)31 

 

Para essa autora, o reconhecimento de similaridades entre os sistemas 

complexos da natureza e a linguagem bem como a aquisição da linguagem pode evitar 

que proponhamos explicações reducionistas acerca do fenômeno linguístico-

discursivo. Segundo essa perspectiva, a linguagem, assim como outros sistemas 

complexos (a rede neural humana e o clima atmosférico, por exemplo), é: 

• dinâmica – muda ao longo do tempo; 

• complexa – envolve um grande número de componentes ou agentes em um 

ambiente construído a partir da interação de um com os outros que fazem 

parte do sistema. O comportamento do sistema é definido pelas interações 

entre seus componentes/agentes; 

                                                           
30 Para um estudo mais específico de fractais na área da geometria fractal, ver MANDELBROT, B. 
Objetos fractais: formas, acaso e dimensão. Trad. Carlos Fiolhais e José Luis Malaquias Lima. Gravita: 
Lisboa, 1991. 
31 No original: “The study of chaos and the study of the complex systems that manifest it have, according 

to some, shaken science to its foundation. For the first time, an alternative to the linear, reductionist 
thinking that has dominated science since Newton appears possible. With access to the computational 
power of microcomputers previously intractable problems such as the dynamics of nonlinear systems 
can be studied. Although such studies have originated in the physical sciences, researchers working in 
these areas believe that their theories have the potential for immense impact on the more human 
sciences (Waldrop, 1992: 12-13)” (LARSEN-FREEMAN, 1997, p. 142) 
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• não linear – há desproporcionalidade entre o efeito e a causa, diferentemente 

de um sistema linear, em que determinada força resulta em efeito de valor 

proporcional; 

• caótica – apresenta momentos aleatórios de irregularidade e 

imprevisibilidade; 

• imprevisível – não há como prever mudanças em seu comportamento. A 

mudança é passível de ser examinada apenas posteriormente; 

• sensível a condições iniciais – pode apresentar implicações amplas ao 

comportamento futuro a partir de pequenas alterações nas condições 

iniciais; 

• aberta – não há ponto de equilíbrio devido à sua dinamicidade, abrindo 

possibilidades para novas formas de organização; 

• auto-organizável – seleciona naturalmente, conforme a interação entre seus 

componentes; 

• sensível ao retorno – aceita novas possibilidades (feedback) 

• adaptativa – não responde a eventos passivamente, mas adapta-se 

ativamente ao novo em seu benefício; 

Além disso, esses sistemas complexos possuem atratores estranhos (o 

caminho percorrido por um sistema complexo no espaço, ou seja, o padrão pelo qual 

o sistema é atraído) em formato fractal (LARSEN-FREEMAN, 1997, p. 142). Isso 

significa que há um ciclo que se repete, mas percorre caminhos diferentes em cada 

ocorrência, fazendo com que um padrão global possa ser identificado no sistema, 

embora seja impossível prever seu detalhamento. Ainda assim, por ocorrer como um 

fractal, é possível perceber a reprodução do todo em cada atrator. No caso da 

linguagem,  

 
[a]ssim como os atratores estranhos de sistemas complexos não lineares são 
fractais, a linguagem é um fractal. De fato, todos os sistemas informacionais 
precisam ser fractais em termos de  forma para que sejam compressíveis e, 
assim, compartilháveis. (Winter 1994). Na verdade, é sua fractalidade que 
torna possível uma quantidade infinita de comportamento ou informação 
dentro de um espaço pequeno (Taylor 1994 203). A linguagem não é diferente 
de outros fenômenos naturais no sentido de que sua forma deriva da função 
(LARSEN-FREEMAN, 1997, p. 150).32  

                                                           
32 No original: “Just as the strange attractors of complex nonlinear systems are fractals so language is 
a fractal. In fact, all information systems need to be fractal in shape in order to make them compressible 
and thus shareable (Winter 1994). In truth, it is its fractality that makes available an infinite amount of 
behavior or information within a closely circumscribed space (Taylor 1994 203). Language then, is no 
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 A exemplo de Larsen-Freeman (1997), se transferirmos os princípios da teoria 

do caos para o contexto acadêmico/científico, semelhante ao que fez Seloni (2008) 

ao referir-se a unidades maiores e menores de contexto, podemos entender uma 

comunidade de prática como um sistema complexo não linear, uma vez que é 

constituído por ao mesmo tempo que constitui o discurso da comunidade (partindo do 

pressuposto que a linguagem é em si um sistema complexo não linear). Como sistema 

complexo, essa comunidade de prática se constitui nas interações entre seus 

componentes (e não nos componentes isoladamente). 

Em uma comunidade de prática acadêmica, por exemplo, o resumo/abstract de 

um artigo acadêmico é tomado como a materialização em menor escala do próprio 

artigo. Esse artigo, por sua vez, constitui uma unidade menor de um subsistema como, 

por exemplo, interações em uma disciplina de pós-graduação ou editoração de 

periódico científico, encaixados em um programa de pós-graduação em determinada 

área do conhecimento, inserido em uma instituição de ensino superior, dentro de uma 

comunidade acadêmica maior, em determinado momento histórico. 

A metáfora do fractal enriquece este estudo de, pelo menos, duas maneiras: 1) 

auxilia-nos a perceber fragmentos (ou evidências linguísticas) de um contexto social 

complexo e abstrato (por exemplo, a produção de conhecimento na cultura ocidental, 

no início do século XXI) em unidades menores e mais concretas de uso da linguagem 

(como é o caso do resumo/abstract de artigo acadêmico em LA da revista Letras-

PPGL/UFSM, nos anos 90); e 2) permite-nos enfocar as interações entre os 

participantes, mediadas pela linguagem, como processos dinâmicos (sistemas ou 

subsistemas complexos) situados em contextos específicos. Dessa forma, é possível, 

conforme sugere Larsen-Freeman (1997), aproximar-se e distanciar-se do objeto 

assim como um zoom, uma objetiva fotográfica com distância focal variável, que ora 

reduz ora amplia o campo de visão.  

Entretanto, acreditamos que, mesmo encontrando pistas do contexto 

sociocultural em unidades menores como o texto (conforme aponta o estudo de 

Halliday e Hasan (1989), por exemplo), parte da complexidade dos processos sociais 

envolvidos nos contextos de produção, circulação e consumo (FAIRCLOUGH, 1992) 

desses textos aparece minimizada nessas evidências. Por outro lado, a ênfase 

                                                           
different from other natural phenomena in that its form follows function” (LARSEN-FREEMAN, 1997, p. 
150). 
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exacerbada na busca por elementos dos processos sociais envolvidos no contexto 

coloca em risco o rigor da análise linguística/discursiva. 

Nesse sentido, parece-nos pertinente alternar a posição espacial (não a 

axiológica) do pesquisador como um zoom que aproxima e distancia o olhar do objeto. 

Esse movimento possibilitaria um melhor entendimento das comunidades de prática. 

Não se trata de uma imprecisão teórica, nem mesmo de uma impossibilidade de 

relacionar-se adequadamente com o objeto, mas sim de uma forma de pensar a 

pesquisa com vistas a abraçar a complexidade e o dinamismo do objeto. Conforme 

explicita Motta-Roth, 

 
[p]or ser de natureza complexa e rica, a linguagem demanda que 
acomodemos, na metodologia de pesquisa, uma ‘tensão dialética’ entre 
direções opostas. Assim, no processo de investigação, tentamos ancorar os 
dados no seu contexto de situação e, ao mesmo tempo, relacioná-los ao 
contexto mais amplo da teoria. (MOTTA-ROTH, 2003, p. 166) 
 

 A tensão dialética referida pela autora pode ser entendida como o movimento 

de vai e vem, o zoom de Larsen-Freeman. Nesse sentido, reforçamos a necessidade 

por estudos de caráter etnográfico, proporcionados pela ACG, aporte teórico 

interdisciplinar que nos possibilita uma perspectiva êmica na investigação de práticas 

sociais situadas em comunidades de prática de produção do conhecimento, por 

exemplo.  

 A seção 1.3, a seguir, enfoca os estudos sobre letramentos acadêmicos como 

parte de sistemas de atividades em culturas disciplinares, especialmente no que diz 

respeito ao EAV. 

 

1.3  LETRAMENTOS ACADÊMICOS E O ENSINO DE ARTES VISUAIS 

Depois de revisarmos os pressupostos teóricos deste estudo acerca do que 

entendemos como linguagem, como esta funciona e de como devemos estudá-la, 

buscamos, nesta seção, descrever, em termos gerais, o processo de letramento no 

contexto e acadêmico, e, em particular, caracterizar o EAV como cultura disciplinar, 

parte constitutiva desse contexto. A seção está organizada em duas subseções: 

exploramos, na seção 1.3.1, o conceito de letramento acadêmico em relação a 

culturas disciplinares e ao conceito de PPL; e enfocamos, na seção 1.3.2, a cultura 

disciplinar do EAV, enfocando conceitos considerados relevantes na CPEAV. 
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1.3.1 Letramentos acadêmicos em culturas disciplinares 

Neste estudo, partimos do conceito de letramento segundo o “modelo 

ideológico” de Street (1984, p. 97): “um processo social em que tecnologias 

específicas, construídas socialmente, são usadas em enquadres institucionais 

particulares para propósitos sociais específicos”33. Citando Heath (1980, p. 74), Street 

ainda argumenta que “os eventos de letramento devem [...] ser interpretados em 

relação aos padrões socioculturais mais amplos que eles exemplificam ou refletem”.34 

Nesse sentido, entendemos que práticas de letramento são maneiras culturais gerais 

de as pessoas usarem a linguagem escrita para viver em sociedade (BARTON; 

HAMILTON, 2000). Com vistas a sintetizar o processo de letramento como prática 

social, Barton e Hamilton (2000, p. 8) propõem entende-lo a partir de seis 

características (Quadro 6). 

 
Quadro 6 – Letramento como prática social 

 

 
1. Letramento é melhor entendido como um conjunto de práticas sociais – eventos 

mediados por textos escritos; 

2. Há diferentes letramentos associados a diferentes domínios da vida; 

3. Práticas de letramento são padronizadas por instituições sociais e relações de poder – 

alguns letramentos são mais dominantes, visíveis e influentes que outros; 

4. Práticas de letramento são orientadas por propósitos e encaixadas em objetivos sociais 

e práticas culturais; 

5. Letramento é historicamente situado; 

6. Práticas de letramento mudam e novas práticas são frequentemente adquiridas por meio 

de processos de aprendizagem informal e produção de significações. 

 
Fonte: (BARTON; HAMILTON, 2000) 

 

 Considerando o caráter situado dos letramentos, o foco deste estudo recai 

sobre o letramento no contexto acadêmico. Conforme mencionado no capítulo de 

introdução, entendemos o termo acadêmico como sinônimo de científico, uma vez que 

a academia é lugar de produção da ciência em sentido amplo, conforme argumenta 

Motta-Roth (2011, p. 14, com base em SNOW, 1959/1990): 

                                                           
33 No original: “It is a social process, in which particular socially constructed technologies are used within 
particular institutional frameworks for specific social purposes” (STREET, 1984, p, 97). 
34 No original: “Literacy events must ... be interpreted in relation to the larger sociocultural patterns which 
they may exemplify or reflect” (HEATH, 1980, p.74 apud STREET, 1984, p. 125). 
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ciência e tecnologia são termos que devem ser percebidos de forma 
abrangente, de modo a efetivamente incluir a totalidade do repertório de 
conhecimento humano, em todas as suas dimensões (linguagem, música, 
matemática, artes visuais, biologia, literatura, etc.), para que possamos 
desenvolver um discurso inclusivo de todas as áreas do conhecimento como 
fundamentais para a qualidade de vida da sociedade, sem supervalorizações 
arbitrárias de ciências duras sobre moles ou qualquer outra divisão ad hoc. 
 

 Nos apropriamos desse discurso inclusivo para considerar ciência como 

conhecimento. Nesses termos, ciência refere-se ao 

 
“conhecimento de qualquer objeto, entidade, fenômeno, etc., por intermédio 
da sua observação, identificação, descrição, avaliação, explicitação, na forma 
de uma investigação ordenada, que tome por base um paradigma de 
referência acordado em uma comunidade de prática. [...] qualquer área do 
conhecimento pode ser definida como ciência (evidentemente contanto que 
se garantam a qualidade e a consistência da observação, identificação, 
descrição, avaliação, explicitação, da investigação, etc.) (MOTTA-ROTH, 
2011, p. 17).  

 

Dessa forma, partimos da perspectiva ideológica de letramento como processo 

complexo constituído por práticas sociais orientadas por culturas específicas, 

associada a uma visão inclusiva do contexto acadêmico/científico como qualquer área 

de produção de conhecimento, para refutarmos o conceito restrito de letramento 

científico como a capacidade de leitura e escrita de textos na academia. Assim como 

Motta-Roth (2011, p. 20-21), defendemos que  

[l]etramento científico deve ser pensado como um conceito global, como um 
processo complexo que pressupõe quatro diferentes e importantes 
dimensões:  

1) o conhecimento dos produtos da ciência e da tecnologia, dos sistemas 
simbólicos que as expressam e constroem, dos seus procedimentos, 
produtores e usuários (DURANT, 2005), mas;  

2) a atitude diante da experiência material ou mental, a abertura para 
mudança de opinião com base em novas evidências, a investigação 
sem preconceito, a elaboração de um conceito de relações de causa e 
consequência, o costume de basear julgamentos em fatos e a 
habilidade de distinguir entre teoria e fato (MILLER, 1983, p. 31);  

3) a compreensão e a produção de textos e discursos que projetam 
opiniões sobre ciência e tecnologia, pautadas pelo entendimento das 
relações entre ciência e tecnologia e o mundo em que se vive 
(SANTOS, 2007);  

4) a capacidade de fazer escolhas políticas que inevitavelmente advêm 
da consciência do impacto da ciência e da tecnologia na sociedade 
(MILLER, 1983, p. 31).  

 

Considerando que há diferentes letramentos associados a diferentes domínios 

da vida (Quadro 6) e que a academia é constituída pelo conjunto de suas culturas 

disciplinares, optamos por falar em letramentos acadêmicos. Assim, no plural, o termo 
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parece envolver a complexidade da academia (da ciência) como sistemas de 

atividades interconectados, construídos a partir de sistemas de gêneros situados em 

culturas disciplinares específicas. Além disso, conforme aponta Lemke (2010), um 

letramento acontece em um gênero. Então, ao falarmos de letramentos acadêmicos, 

falamos de, por exemplo, letramento em artigo científico, letramento em resumo 

expandido, letramento em pôster científico, etc.  

Nossa concepção de letramentos acadêmicos evidencia a natureza situada das 

práticas de letramento. A situacionalidade dessas práticas tem implicações centrais 

na forma como entendemos os processos de aprendizagem. Falamos, portanto, em 

aprendizagem situada (LAVE; WENGER, 1991). Segundo essa perspectiva, o 

processo de aprendizagem é, assim como a linguagem, entendido em termos de 

prática social, que tem como característica definidora o processo de PPL. Conforme 

definida por Hanks (1991, p. 23), a PPL é  

 
um processo interativo no qual o aprendiz se engaja ao desempenhar vários 
papéis – subordinado, profissional aprendiz, agente responsável por 
pequenas partes da performance, aspirante a especialista, e assim por diante 
– cada papel implicando uma responsabilidade diferente, um conjunto 
diferente de relações de papéis e um envolvimento interativo diferente. 
 

Em resumo, na PPL, iniciantes (ou participantes periféricos) aprendem a cultura 

da comunidade de prática à medida que se engajam em práticas sociais mediadas 

pela linguagem (ou gêneros discursivos) pertinentes a essa comunidade, 

desempenhando papéis cada vez mais centrais nesse contexto. Nos termos de Hanks 

(1991, p. 14), é “o modo particular de engajamento de um aprendiz que participa na 

prática de um experto/especialista, mas em grau e com responsabilidade limitados 

para o produto final como um todo”. Esse conceito exclui a ideia de estágios 

encapsulados em tempo e espaço para a participação nas práticas de uma 

comunidade. Ao contrário, essa visão de aprendizagem decorre do conceito 

vygotskiano de zona de desenvolvimento proximal (ZDP), originalmente entendido 

como  

“a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 
através da solucação independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
capazes” (VYGOTSKY, 1978/1998, p. 112 apud MATEUS, 2009, p. 20-21). 
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Lave e Wenger (1991), ao proporem a ideia de PPL (Figura 12), adotam a 

leitura coletivista de Engeströn em relação à ZDP. Segundo este autor, a ZDP de 

Vygotsky deve ser reformulada nos seguintes termos: 

 
[ZDP é] a distância entre as ações cotidianas dos indivíduos e as novas 
formas históricas de atividade social que podem ser coletivamente geradas 
como solução para uma ambivalência potencialmente inserida nas ações 
diárias” (ENGESTRÖN, 1987, p. 174 apud MATEUS, 2009, p. 29) 

 

 
Figura 12 – Participação periférica legítima 

 

 

Fonte: (LAVE; WENGER, 1991) 
 

 

Assim, comunidades de prática (como grupos de pessoas interligadas pela 

busca de objetivos compartilhados, caracterizada pela interação diária, o engajamento 

de práticas sociais típicas na comunidade) se constroem no “conjunto de relações 

entre as pessoas, as atividades e o mundo, ao longo do tempo, e em relação com 

outras comunidades tangenciais e justapostas”35 (LAVE; WENGER, 1991, p. 98). 

                                                           
35 No original: “A community of practice is a set of relations among persons, activity and world, over 
time, and in relation with other tangential and overlapping communities of practice” (LAVE; WENGER, 
1991, p. 98). 
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Nesse processo dinâmico, todos os participantes, em algum ou outro momento da 

história dessa comunidade, serão considerados novatos ou expertos, dependendo da 

sua familiaridade com as práticas realizadas na comunidade. Por outro lado, a 

comunidade de prática é caracterizada, também, pelo conjunto das ZDP de seus 

membros e, assim como essas ZDP são flexíveis, também é a comunidade: ela muda 

ao longo do tempo. Portanto, estão em jogo forças centrípetas (as regularidades – 

como as coisas acontecem ou tendem a acontecer) e forças centrífugas (as 

particularidades – como as coisas podem ser, dependendo da situação, ou como elas 

acabam acontecendo).  

Neste trabalho, entendemos forças centrípetas e centrífugas como 

complementares na constituição das práticas sociais e das comunidades de prática. 

As forças centrípetas correspondem a tudo que é dado, compartilhado, típico/usual ou 

relativamente fixo; enquanto as forças centrífugas correspondem ao que é novo, 

particular, não usual ou flexível. Essa relação de complementaridade entre as forças 

centrípetas e centrífugas parece acontecer em todos os níveis da linguagem – desde 

o discurso até a léxico-gramática, realizada pela fonologia/grafologia. No plano do 

gênero discursivo, por exemplo, as forças centrípetas operam no âmbito do contexto 

de cultura – são elas que nos permitem reconhecer a tipificação da linguagem e 

diferenciar um gênero de outro. As forças centrífugas, por outro lado, operam no 

âmbito do contexto de situação – elas asseguram as particularidades do registro (cada 

instanciação de uso da linguagem).  

É no jogo entre forças centrípetas e centrífugas envolvidas na PPL que 

acontecem as mudanças nas comunidades de prática. Embora apresentem 

regularidades, comunidades não são fixas. Se o potencial de aprendizagem 

(demarcado pela ZDP de cada participante) corresponde aos papéis e atividades que 

determinado membro de uma comunidade de prática pode desempenhar, 

considerando o que já consegue fazer sozinho e o que fará com a ajuda de alguém 

mais experiente, então tornar-se membro de uma comunidade de prática acadêmica, 

por exemplo, é o mesmo que participar dos sistemas de atividades (e, 

consequentemente, dos sistemas de gêneros) que a compõem. Em outras palavras, 

é impossível aprender a ser membro legítimo de uma comunidade de prática apenas 

“na teoria”.36  

                                                           
36 Em nível local, este argumento pressupõe que o processo de aprendizagem acontece efetivamente 

nas interações sociais, as quais buscam, de forma colaborativa, alcançar objetivos específicos em 
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Nesse sentido, os processos de interação, colaboração e engajamento nas 

práticas sociais são fundamentais para a sobrevivência da comunidade. Dessa 

maneira, examinar uma comunidade de prática é examinar os conjuntos de gêneros 

discursivos que a constituem como sistema de atividades. No caso científico, 

especialmente neste estudo, a ênfase recai sobre as práticas discursivas escritas. Por 

isso, tentamos, na Figura 13, representar o processo de produção textual (de um artigo 

acadêmico, por exemplo) na academia, considerando o papel do aluno de Licenciatura 

em Letras.  

 

Figura 13 – Produção textual em uma comunidade de prática acadêmica para a formação de 
professores/pesquisadores de linguagem 

 

 

                                                           
contextos situados e, por isso, a teorização (reflexão/semiotização) sobre o que se faz deve andar lado 
a lado com o que de fato é feito, especialmente em comunidades acadêmicas, em que o objetivo 
primeiro é a produção de conhecimento. Em nível global, o argumento embasa e justifica o caráter 
etnográfico deste ou de qualquer estudo que se volte a examinar comunidades de prática. 
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O artigo como produto (a materialidade textual dada como “pronta”) é resultado 

de um processo complexo que envolve as relações entre as várias versões do texto 

que foram necessárias até o produto (representadas pelos círculos ao centro da 

figura) e as interações desse aluno com outros agentes sociais (mais ou menos 

experientes nessa prática), tais como colegas de curso em projetos de pesquisa, 

ensino e/ou extensão, colegas da disciplina que pode ter gerado a demanda pelo 

artigo, professor(es) de disciplina, professores orientadores (em projetos ou no 

trabalho final de curso), outras pessoas que venham a ocupar esses mesmos papéis 

em outras comunidades de prática, alunos em estágios, projetos, etc. 

Assim, embora essa prática esteja situada em um contexto muito específico 

dentro da academia (p. ex., uma disciplina de produção textual ou projeto de iniciação 

científica do curso em questão), os processos de produção de sentido envolvidos na 

produção textual desse aluno estão em relação com as interações, e, 

consequentemente, com os outros gêneros em que o aluno participa, dentro e 

possivelmente fora da academia. Por isso, embora enfatizemos o caráter situado da 

PPL e, mais intensamente, das práticas discursivas, devemos estudar a 

situacionalidade da prática social, considerando também, em maior ou menor grau, as 

relações existentes entre diferentes sistemas de atividades. Para Seloni (2008), 

 
[s]ocializar nos valores da escrita acadêmica é um processo multifacetado e 
complex no qual os alunos constroem as significações colaborativamente e 
se engajam em diálogos interativos tanto dentro quanto for a das salas de 
aula com vistas a aprender como tornar-se participantes legítimos em suas 
disciplinas acadêmicas.37 
 

  
Chamamos atenção, aqui, para a constituição da academia em culturas 

disciplinares para a produção do conhecimento. Tradicionalmente, o lugar para 

produção de conhecimento dependeu das relações espaço-temporais. O 

conhecimento acabava enclausurado em comunidades setorizadas e 

departamentalizadas, de maior ou menor prestígio na instituição, que pouco 

dialogavam umas com as outras. Com o passar do tempo, as culturas disciplinares, 

em certa medida, não apresentam fronteiras de espaço e tempo definidas.  

                                                           
37 No original: “socializing into the values of academic writing is a complex and multilayered process in 
which students collaboratively construct meaning and engage in interactive dialogs both inside and 
outside of their classrooms in order to learn how to become legitimate participants in their academic 
disciplines” (SELONI, 2008). 
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Atualmente, em LA, são comuns projetos interinstitucionais e internacionais 

para a investigação de práticas de letramento no mundo globalizado, por exemplo, o 

projeto Writing Across the Curiculum38, que reúne pesquisadores de todo o mundo, 

interessados em produzir conhecimento sobre a escrita nas diferentes disciplinas. 

Conforme argumenta, Moita Lopes (2009, p. 17),     

 
isso não é um fenômeno só da LA: a lotação departamental cada vez mais 
deixa de refletir os interesses de pesquisa dos professores, provavelmente 
como efeito de percursos interdisciplinares de investigação que passaram  a 
ser prestigiados na universidade, em alguns círculos. Daí o fato de algumas 
universidades preferirem as organizações dos professores por projetos de 
pesquisa, e não mais por departamentos. (MOITA LOPES, 2009, p. 17) 

  

Nesse caso, a pesquisa é vista, nos termos de Huber (1990), como um 

processo social de produção ou construção de conhecimento como parte da “vida em 

laboratório” (este com sentido amplo e abstrato – LATOUR; WOOLGAR, 1979/1986) 

que pode ser melhor descrita como “cultura”. Segundo esse autor, o conceito de 

cultura é complexo o suficiente para abranger desde características da vida diária a 

estruturas sociais e cognitivas, além de estar relacionado ao conceito de socialização 

como o desenvolvimento de disposições básicas para agir conforme determinado 

grupo (HUBER, 1990, p. 241). Nos termos de Becher (1989), culturas disciplinares 

são entendidas como “tribos” acadêmicas, ou, como temos nos referido até aqui: 

comunidades de prática (em sentido mais amplo do que um laboratório, por exemplo).  

Hyland (2009) define culturas disciplinares (ou disciplinas) como 

essencialmente comunidades de uso da linguagem. São formas particulares de fazer 

as coisas por meio do uso da linguagem para se relacionar com o outro em certas 

formas reconhecidas e familiares. Segundo o autor, o termo ajuda-nos a considerar 

autores, textos e leitores inter-relacionados. Por exemplo, é compartilhado que o artigo 

busca persuasão e, portanto, envolve escolhas para argumentar de modo a servir aos 

princípios, método e conhecimento da comunidade do qual faz parte. 

A Figura 14 representa a academia como conjunto de culturas disciplinares. 

Elas se aproximam no que diz respeito às características gerais do contexto 

acadêmico (que permeiam as comunidades, mas são externas a elas) e se distanciam 

na medida em que são particulares, com sua própria lógica e organização interna.  

 

                                                           
38 Informações disponíveis em http://wac.colostate.edu/network/.  

http://wac.colostate.edu/network/
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Figura 14 – Academia como conjunto de culturas disciplinares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hyland considera essas particularidades questões de especificidade: nos 

comunicamos como membros de grupos sociais, os quais usam linguagem de formas 

particulares para conduzir seus afazeres, definir suas fronteiras e administrar suas 

interações. Sobre as especificidades das culturas disciplinares, Hyland (2009, p. 7) 

explica que 

 
A pesquisa das diferenças em práticas acadêmicas e nos textos que elas 
produzem é relativamente nova, em parte porque a noção de disciplina, e sua 
dependência da ideia de comunidade, tem sido difícil de definir, e em parte 
devido à nossa fixação em gênero nos últimos anos.39 

 

Entretanto, Hyland (2009) ressalta que, nos últimos anos, a tendência nas 

pesquisas de gênero em contextos disciplinares tem enfatizado demasiadamente as 

generalizações que esse tipo de análise promove. Como crítica a essa tendência, 

esse autor retoma o discurso de Swales (1990) em que o autor defende a necessidade 

                                                           
39 No original: “Research into differences in academic practices and the texts that these produce is 
relatively new, partly because the notion of discipline, and its underlying reliance on the idea of 
community, has been difficult to pin down, and partly because of our fixation with genre in recent years” 
(HYLAND, 2009, p. 7). 
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de “ver[mos] comunidade e gênero juntos para oferecer um enquadre teórico de como 

as significações são socialmente construídas por forças externas ao indivíduo” 

(HYLAND, 2009, p 7)40. Na mesma direção, Motta-Roth (2003, p. 167) retoma o 

argumento de Lemke de que 

 
o conceito de ‘comunidade’ não pode ser definido por unidade, solidariedade, 
crenças e valores compartilhados de maneira incontroversa, mas sim, pela 
heterogeneidade organizada e pela articulação sistemática das diferenças 
individuais (p.151). (MOTTA-ROTH, 2003, p. 167). 

 

Conforme mencionado acima, entendemos, neste trabalho, as questões de 

generalidades e especificidades em termos de forças centrípetas e centrífugas que 

agem de dentro para fora e de fora para dentro das comunidades de prática. A 

constante tensão e o balanço entre as forças impingidas sobre a comunidade e 

aquelas que emanam dela definem o status quo da comunidade. Conforme defende 

Bourdieu (1997/2004), conhecer as relações e natureza dessas forças nos permite 

falar em graus de autonomia das comunidades. Quanto maiores/mais intensas forem 

as forças centrífugas, mais autônoma será a comunidade.  

Bourdieu (1997/2004, p. 21) sugere que, para conhecer o grau de autonomia, 

é preciso investigar “os mecanismos que o microcosmo [a comunidade] aciona para 

se libertar dessas forças externas e ter condições de reconhecer apenas suas próprias 

determinações internas”. Defendemos, portanto, a investigação das comunidades de 

prática a partir daquilo que as define como única, suas diferenças individuais (p. ex., 

EAV em oposição à LA), sem, entretanto, perder de vista as características gerais que 

as unem (p. ex., tanto LA quanto EAV são disciplinas voltadas para o ensino e a 

formação de professores, e fazem parte do contexto acadêmico). 

Se seguirmos o princípio da PPL, aprender a ser membro especialista de uma 

comunidade envolve conhecer tais forças e a dinâmica entre elas. Em outras palavras, 

para conhecer os limites (fronteiras) da disciplina, o quanto se pode ousar ou o quão 

dependente de forças externas ela é, precisa-se participar das práticas da 

comunidade. Isso requer tempo de trabalho/participação (e esse trabalho é também 

reflexivo). 

No entanto, questionamos: se a PPL, grosso modo, pode ser traduzida em 

termos do movimento que realiza o indivíduo que vai da periferia em direção ao centro, 

                                                           
40 No original: “we need to see community and genre together to offer a framework of how meanings 
are socially constructed by forces outside the individual” (HYLAND, 2009, p. 7). 
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o que define a centralidade nas comunidades de prática? Se comunidades de prática 

na academia estão associadas a culturas disciplinares, subentende-se que o centro 

dessa comunidade consiste nos valores, crenças, pressupostos, posturas, etc., enfim, 

no habitus,ou  

 
sistema de esquemas individuais, socialmente constituído de disposições 
estruturadas (no social) e estruturantes (nas mentes), adquirido nas e pelas 
experiências práticas (em condições sociais específicas de existência), 
constantemente orientado para funções e ações do agir cotidiano (SETTON, 
2002, p. 63, a partir da leitura de Bourdieu). 

  

Dessa forma, o que está em jogo, em comunidades de prática acadêmica, é o 

capital de crédito científico que os participantes acumulam a partir da experiência. 

Quando nos referimos a um membro da comunidade como 

experto/experiente/especialista, estamos considerando seu acúmulo de capital 

científico em relação aos outros membros da comunidade. São as relações 

estabelecidas entre os membros da comunidade em termos da mobilização de seus 

capitais científicos que permitem a esses agentes sociais mobilidade dentro da 

comunidade (da periferia em direção ao centro). Sobre o status das comunidades, 

podemos dizer, assim como Bourdieu (1997/2004, p. 24-5), que 

 
[...] [e]ssa estrutura é, grosso modo, determinada pela distribuição do capital 
científico num dado momento. [...] as oportunidades que um agente singular 
tem de submeter as forças do campo aos seus desejos são proporcionais à 
sua força sobre o campo, isto é, ao seu capital de crédito científico ou, mais 
precisamente, à sua posição na estrutura da distribuição do capital.  

 

 Nesse ponto, fica claro para nós que a estrutura de que fala Bourdieu não 

apenas é determinada pelas condições sociais acadêmicas mais abrangentes 

(materializadas, por exemplo, em leis, regimentos, regulamentos, editais, currículos), 

mas tem o potencial de ser (e, de fato, ao longo do tempo, é) transformada pela ação 

de seus agentes, ou seja, pelo discurso (FAIRCLOUGH, 1992). Nesse sentido, 

entendemos a ciência (um conjunto complexo de comunidades de prática acadêmica) 

como um mundo social e, como tal, é “um campo de forças e um campo de lutas para 

conservar ou transformar esse campo de forças” (BOURDIEU, 1997/2004, p. 23). 

Isso sugere que as relações dentro de uma comunidade de prática são 

permeadas pelo conflito. Enquanto o consenso legitima as relações dentro da 

estrutura (o que é aceito, o que faz parte da lógica da disciplina), o dissenso assegura 

que novos caminhos sejam traçados, que a configuração da cultura disciplinar seja 
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desestabilizada, sacudida, transformada. Assim, novas formas históricas de atividade 

são desenvolvidas. Para Engeströn, isso é aprendizagem (MATEUS, 2009, p. 29). 

Em se tratando de culturas disciplinares como comunidades de prática, a 

mudança de que falam Bourdieu, Fairclough, Engeströn, etc. opera em diferentes 

níveis (seja em um membro, seja na comunidade como um todo) e, em última 

instância, envolve questões de autonomia. Em meio a embates entre forças 

centrípetas e centrífugas, tanto no nível da comunidade quanto em relação a um de 

seus membros, é a autonomia que, por um lado, mantém a disciplina, e por outro, 

possibilita ao indivíduo ocupar papéis centrais na comunidade. Isso 

 
[q]uer dizer que, nesses universos, para fazer progredir a cientificidade, é 
preciso fazer progredir a autonomia e, mais concretamente, as condições 
práticas da autonomia, criando barreiras na entrada, excluindo a introdução 
e a utilização de armas não específicas, favorecendo formas reguladas de 
competição, somente submetidas às imposições da coerência lógica e da 
verificação experimental. [...] [Q]uanto mais se é autônomo, mais se tem 
chance de dispor da autoridade específica, isto é, científica ou literária [por 
exemplo], que autoriza a falar fora do campo com uma certa eficácia 
simbólica.” (BOURDIEU, 1997/2004, p. 42; 74). 

 
Por isso, chegar à centralidade (ser autônomo em determinada disciplina) 

permite vazar/invadir/conectar-se a outros campos, como por exemplo, o político e o 

social, ao manifestar-se para legitimar o que pode ou não pode ser aceito. Do ponto 

de vista dos estudos da linguagem, ser autônomo em determinada comunidade de 

prática implica conhecer o discurso dessa comunidade, mobilizando e produzindo, em 

seu uso da linguagem em situações específicas, os significados ideacionais, 

interpessoais e textuais, considerados típicos ou aceitáveis, para agir no mundo 

social. 

 Sobre o uso da linguagem em culturas disciplinares específicas, apresentamos, 

na próxima seção, uma caracterização do EAV como cultura disciplinar a partir de 

autores da área e possíveis diferenças entre os discursos das ciências humanas e 

outras formas de fazer ciência, de acordo com Hood (2011). 

 
1.3.2 A cultura disciplinar em Ensino de Artes Visuais 

Buscamos, nesta seção, realizar dois movimentos inter-relacionados para 

caracterizar a cultura disciplinar em EAV. Primeiramente, recorremos a autores da 

área41 e aos pressupostos interdisciplinares tanto da LA quanto do EAV. Em seguida, 

                                                           
41 Até o momento, as escolhas feitas pela autora sobre que textos considerar relevantes para a revisão 
sobre a cultura disciplinar do EAV derivam de conversas com informantes que fazem ou fizeram parte 
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enfocamos questões discursivas orientadas pela ideia de culturas disciplinares, a 

partir de Hood (2011). Vale ressaltar que não pretendemos responder aqui a pergunta 

“o que é o EAV?” em termos definitivos ou dogmáticos, até porque uma postura assim 

iria de encontro aos princípios teóricos deste estudo. Buscamos, por outro lado, 

descrever aspectos dessa cultura disciplinar a partir da sua própria lógica, associada 

a nossa perspectiva em LA, como subsídio para a análise do sistema de 

atividades/gêneros (ou redes de sistemas) que constitui a comunidade estudada.  

Um dos conceitos chave em EAV, recorrentemente mencionado pelos 

membros da comunidade, é o de cultura visual. Embora os conceitos e princípios 

associados à ideia de cultura visual não sejam consensualmente aceitos na área de 

EAV, parecem ocupar lugar de destaque nas discussões da CPEAV.  

Desde 2009, Raimundo Martins e Irene Tourinho (p. ex., 2009; 2011) 

organizam publicações anuais sobre a temática Educação da cultura visual. Nesses 

livros, pesquisadores em EAV de diferentes países, tais como Duncum (2011); 

Hernández (2011) e Martins (2009), fornecem um panorama sobre o “estado da arte” 

(para fazer um trocadilho) dessa cultura disciplinar em termos da perspectiva teórico-

metodológica discutida atualmente para a pesquisa e práticas de ensino em EAV.  

À primeira vista, chama-nos atenção os índices desses livros. Em 2009, a 

cultura visual (temática recorrente entre os pesquisadores dessa área) aparece, em 

pelo menos quatro capítulos, como algo “novo”, que vem ocupar o lugar do diferente, 

do “velho”. Isso é perceptível em títulos de capítulos como: Da educação artística para 

a educação da cultura visual: revendo percursos, refazendo pontos, puxando o fio 

da meada; Imaginando um futuro para a educação artística; Contextualizando 

visualidades no cotidiano: problemas e possibilidades da cultura visual. Em 2011, 

ainda que em menor número (apenas dois), a ideia de mudança no campo se repete: 

Por que a arte-educação precisa mudar e o que podemos fazer; e Cultura visual: 

rupturas com inércias e ignorâncias curriculares. 

Entretanto, em 2013, essa temática parece estar mais consolidada na área, 

não apenas pelo maior número de capítulos (18 capítulos comparados a 10, em 2011, 

e 13, em 2009), mas pelo conteúdo do livro: três seções que apresentam uma 

caracterização da pesquisa em cultura visual; uma exemplificação de projetos de 

                                                           
da comunidade estudada. Agradeço a três informantes em particular (chamados aqui de Ana S., Julia 
e Charles), todos professores de AV e pesquisadores em formação, que colaboraram até o momento. 
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pesquisa sobre cultura visual na educação; e uma discussão sobre as aplicações da 

cultura visual como possibilidades metodológica e pedagógica. 

Interpretamos esses dados como evidência de que, pelo menos em algumas 

universidades, esse é um assunto legitimado como pertinente ao EAV e, portanto, à 

comunidade de prática investigada. Nossa leitura desses textos, entretanto, busca 

aspectos sociais, históricos e políticos associados a essa disciplina, que nos ajude a 

compreendê-la como cultura. 

Como resultado dessa busca, entendemos, em termos gerais, que a disciplina 

de EAV passa por processos de transformação, semelhantes ao que significa para a 

LA os estudos em semiótica social (HODGE; KRESS, 1988), multimodalidade (p. ex., 

KRESS, 2010) e multiletramentos (p. ex., THE NEW LONDON GROUP, 1996). Se, na 

LA, a semiótica social desafiou a semiótica e a linguística tradicional a partir do 

conceito de linguagem como semiótica social e a multimodalidade (juntamente com a 

concepção de multiletramentos) levantaram questões sobre os novos modos de 

organização social do mundo capitalista informatizado e globalizado e suas 

implicações para a produção, circulação e consumo de textos (e o ensino de línguas), 

no EAV, a cultura visual se valeu das mesmas questões para questionar a chamada 

educação artística e os modos canônicos de ensino de artes. 

Martins (2009) explora as características dessa educação artística que a cultura 

visual desafia. Segundo a autora, desde os anos 1980, profissionais e pesquisadores 

nessa área (tanto na escola quanto na universidade) têm buscado e experimentado 

formas de se inserir no contexto educacional sem ter que se submeter aos modelos 

tradicionais ou modernistas de ensino. A partir de sua própria prática, a autora relata 

como, nessa época, no Brasil, os esforços consistiam em tentar furar a lógica 

tecnicista da ditatura militar com o princípio de que as pessoas diferem umas das 

outras (e por isso, apresentam processos de aprendizagem diferentes – Escola Nova) 

e têm direito à livre expressão. 

Aproximadamente uma década mais tarde, nos anos 1990, a crítica sobre uma 

falta de rigor metodológico e conceitual recai sobre o escolanovismo, na tentativa de 

substituí-lo por outra lógica: “além da liberdade de expressão, também o direito ao 

acesso ao patrimônio artístico legitimado” (MARTINS, 2009, p. 104). Nesse período, 

falava-se numa abordagem triangular associada à Discipline-based art education 

(DBAE) – um conjunto de procedimentos relativamente flexíveis que buscava aliar em 

sala de aula: 1) a contextualização da obra de arte com base na História da Arte; 2) a 
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leitura/interpretação da obra; e 3) a releitura/produção, o fazer artístico. Essa 

perspectiva teve sucesso relativo, conforme sugere Martins (2009), na medida em que 

consolidou, ainda que timidamente, o EAV (então chamado educação artística) nos 

currículos escolares, mas pouco avançou em direção a uma perspectiva efetivamente 

crítica das relações entre arte e sociedade contemporânea, por exemplo. Como a 

própria autora conclui, 

 
[e]m geral, as questões instauradas, no mundo ocidental, nas últimas 
décadas do século XX, nas dimensões conceitual e formal da arte, não têm 
encontrado interlocução no ensino de artes promovido na educação básica. 
Há mais, os lugares de arte, os mesmos que vêm oferecendo, de modo cada 
vez mais sistemático, os programas educativos, tendem a manter a 
orientação predominantemente modernista no trato com o objeto de arte 
(MARTINS, 2009, p. 106). 

 

Essa falta de interlocução entre as dimensões conceitual e formal da arte, a 

qual se refere Martins (2009) é, em certa medida, uma preocupação do EAV 

contemporâneo. Também sugerido por Dias (2013), esse descompasso entre formas 

antigas e contemporâneas de se viver o campo promove uma busca por novas 

perspectivas teórico-metodológicas em EAV. Ainda, segundo Dias (2013b, p. 14), 

“flexibilização dos rigores dos seus usos, [...] justaposição de ideias, aproximação de 

conceitos e fragmentação de valores” são características da relação entre arte e 

educação atuais. 

As discussões sobre cultura visual estariam, portanto, entre os esforços para 

flexibilizar o campo, tanto no âmbito escolar quanto no âmbito acadêmico. Dentre os 

esforços no meio acadêmico, Dias (2013) destaca metodologias como a Pesquisa 

Baseada em Arte (PBA) e a Pesquisa Educacional Baseada em Artes (PEBA). Para 

Dias (2013a, p. 23), 

 

O argumento-chave para essas metodologias [...]  é que elas, ao enfatizarem 

a produção cultural da cultura visual, rompem, complicam, problematizam e 

incomodam as metodologias normalizadas e hegemônicas que são aquelas 

que estabelecem e projetam o conceito de pesquisa acadêmica em artes, 

educação e arte/educação. [Essas metodologias] buscam deslocar 

intencionalmente modos estabelecidos de se fazer pesquisa e 

conhecimentos em artes, ao aceitar e ressaltar categorias como incerteza, 

imaginação, ilusão, introspecção e dinamismo.  

Engajar-se em [...] PBA e PEBA é um ato criativo em si e per si. O 
convite ao leitor, nessas metodologias, é diferente do apelo da pesquisa 
tradicional, pois está baseado no conceito de que o sentido não é encontrado, 
mas construído e que o ato da interpretação construtiva é um evento criativo.   
(DIAS, 2013a, p. 23). 
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Como forma de PBA/PEBA e alternativa a essas tentativas de consolidar um 

EAV atual e, principalmente, diferente dos e crítico aos ideais modernistas do início 

do século XX, o espanhol Fernando Hernández inicia, nos EUA, no final dessa década, 

o que ficou conhecido, nos anos 2000, como estudos da cultura visual. Para Duncum 

(2011, p. 21), “[s]e tal abordagem diverge de outras, tradicionais e humanísticas, que 

compreendiam a arte como a expressão de uma humanidade essencializada e não 

problemática, seu tema contrapõe-se a uma arte-educação modernista focada 

exclusivamente nas belas-artes”.  

A cultura visual, conforme o próprio Henández (citado em MARTINS, 2009, p. 

115) explica, surgiu como “reflexo das ‘mudanças sofridas, desde os anos 60, por 

diferentes campos de conhecimento’, envolvendo a história da arte, a linguística e a 

crítica literária, os estudos dos meios, estudos culturais e feministas”. Essas 

mudanças dizem respeito a formas alternativas de ver e se ver no mundo, mas, ao 

mesmo tempo, resultam de mudanças no próprio mundo, como o surgimento da 

sociedade de consumo. Sobre as implicações da sociedade capitalista e consumista 

para a imagética atual, Duncum (2011, p. 19; 21) observa que 

 

[...] as novas tecnologias têm promovido uma saturação da imagética sem 
precedentes, uma economia capitalista requer bens efêmeros para sua 
própria sobrevivência e nós, como seres humanos, à deriva sem as 
referências que guiaram nossos antepassados, dependemos cada vez mais 
da economia para desenvolver valores normativos que norteiem nossas 
vidas. [...] [A teoria crítica pressupõe que] todas as formas de representação 
contribuem, de forma significativa, com lutas sociais. Imagens são 
concebidas como táticas de poder, empregadas por facções sociais rivais em 
sua luta pela legitimação de valores e crenças. [...] As imagens sempre 
desempenham um papel no âmbito de lutas pelo significado, seja legitimando 
noções existentes e as estruturas de poder que apoiam, seja contestando tais 
noções ou incorporando ambivalência e contradição. 

 

Se a cultura visual (questionadora/crítica que é), como sugerimos acima, é uma 

das temáticas recorrentes que caracteriza o EAV contemporâneo, então podemos 

dizer que a cultura do EAV é uma cultura disciplinar que atravessa transformações 

recentes. Longe de sugerir que uma cultura disciplinar deva sempre apresentar 

consenso ou tradição longa na ciência como um todo42, o que chamamos atenção é 

a recência da discussão (praticamente duas décadas) como uma possível evidência 

                                                           
42 Conforme apontam Moita Lopes e Motta-Roth, esta é uma lógica associada às ciências duras. Nem 
a LA, nem o EAV parecem se valer dessa lógica. Ao contrário, conflitos, embates teóricos e 
interdisciplinaridade são considerados positivamente nessas culturas.  
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de que a comunidade de prática estudada se constitui em um terreno de 

experimentação, discussão e embate teórico. Conforme defende Dias (2013b), 

 

[...] a Educação da Cultura Visual significa a recente concepção pedagógica 

que destaca as múltiplas representações visuais do cotidiano como os 

elementos centrais que estimulam práticas de produção, apreciação e crítica 

de artes e que desenvolvem cognição, imaginação, consciência social e 

sentimento de justiça. (DIAS, 2013b, p. 15). 

 

Hernández (2011, p. 34) propõe, em vez de encerrar a cultura visual no que 

chama de disciplina43, pensar a cultura visual em três possibilidades: 1) “um campo 

de estudo transdisciplinar ou adisciplinar que indaga sobre as práticas culturais do 

olhar e os efeitos desse olhar sobre quem vê”; 2) “um guarda-chuva debaixo do qual 

se incluem imagens e artefatos do passado e do presente que dão conta de como 

vemos e como somos vistos por esses objetos”; e 3) “uma condição cultural que, 

especialmente na época atual, está marcada por nossa relação com as tecnologias 

da aprendizagem e comunicação que afeta como vemos a nós mesmos e ao mundo”. 

Como campo adisciplinar, a cultura visual aceita a lógica de outras disciplinas 

(p. ex. os estudos culturais, visuais e, aparentemente, discursivos), abrangendo como 

objeto das AV muito mais do que o cânone das belas-artes, todas as manifestações 

visuais (e multimodais) da contemporaneidade, sob a premissa de que todo olhar é 

cultural e biográfico/subjetivo. Como um conceito guarda-chuva, envolve não apenas 

o momento presente, mas aspectos sociais dos contextos de produção, circulação e 

consumo dos artefatos visuais, assim como os textos em ACG. Por fim, como 

condição cultural, propõe-se “(argumentando seu sentido) uma mudança de foco do 

olhar e do lugar de quem vê” como consequência das relações complexas no mundo 

atual.  

Assim, os pressupostos da cultura visual podem ser entendidos como aqueles 

defendidos pela A/r/tografia44, gerada pelos estudos de Elliot Eisner, com base na 

Fenomenologia, Estruturalismo e Pós-estruturalismo, a partir da década de 70 (DIAS, 

2013a), a qual  é  

                                                           
43 Quando usamos o termo disciplina, também nos distanciamos desse conceito de disciplina como 
conjunto de princípios e métodos para a investigação de um objeto, encerrados em uma estrutura social 
fixa. Usamos o termo disciplina como cultura disciplinar. 
44 Conforme explica Dias (2013a, p. 25), “A/R/T[ografia] é uma metáfora para Artist (artista), Researcher 
(pesquisador), Teacher (professor) e graph (grafia: escrita/representação)”. 
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uma prática de PEBA e uma pedagogia [...] que traz uma abordagem tão 

dinâmica à pesquisa qualitativa que essas desafiam nossas noções 

naturalizadas e conservadoras de se fazer educação e pesquisa (SINNER; 

LEGGO et al., 2006). [...] O ponto crítico da a/r/tografia é saber como 

desenvolvemos inter-relações entre o fazer artístico e a compreensão do 

conhecimento. (DIAS, 2013a, p. 24). 

 

Além de promover uma problematização na relação entre arte e educação, a 

a/r/tografia parece, também, buscar uma crítica sobre as estruturas sociais associadas 

ao EAV, redimensionando os processos de investigação ao mesmo tempo em que 

enfatiza o caráter subjetivo da práticas nesse contexto. Conforme explica Dias 

(2013b), 

 

[p]ara a a/r/tografia, a investigação permeia nossas vidas e começamos a 

entender como nossas vidas são enriquecidas por esta curiosa disposição. 

Na a/r/tografia a investigação também é descrita como um processo de 

“inquiry in and through time” que se refere à investigação evoluindo ao longo 

do tempo. [...] A construção de significados acontece ao longo do tempo, mas 

“inquiry in and through time” busca se referir à investigação do agora, mas 

que acontece simultaneamente ao que já está acontecendo e apontando para 

o que vai acontecer. É passado, presente e futuro. (DIAS, 2013b, p. 15). 

 

 A partir das relações espaço-temporais, pesquisas em a/r/tografia “busca[m] o 

sentido denso e intenso das coisas e estuda[m] formatos alternativos para evocar ou 

provocar entendimentos e saberes cujos formatos tradicionais da pesquisa não podem 

ou não conseguem possibilitar” (DIAS, 2013a, p. 25). Esse afastamento dos formatos 

tradicionais da pesquisa implicam mudanças também nos papéis sociais 

desempenhados pelos membros da cultura disciplinar em EAV (nos termos dessa 

nova lógica).  

O Quadro 7 apresenta dez objetivos associados ao papel social do professor 

de AV, segundo a cultura visual e, de forma mais abrangente, à a/r/tografia. Esses 

objetivos parecem reunir uma síntese dos princípios centrais da cultura visual. 

Segundo nossa interpretação, esses princípios envolveriam: interdisciplinaridade; 

agência; relações de poder; trocas simbólicas/produção de sentido; mudança social; 

aprendizagem situada; relação escola-comunidade; projetos de trabalho. Esses dois 

últimos aspectos revelam uma aproximação com o conceito de PPL, embora tal 

conceito não seja mencionado nos textos aqui citados. 
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Marcamos, no Quadro 7, termos e expressões (expoentes linguísticos) que nos 

ajudam a identificar o papel do professor segundo essa perspectiva. De acordo com 

essas expoentes linguísticos, entendemos que o papel social do professor de AV é de 

mediador na produção de sentido, tanto entre produto e processo artístico/visual 

quanto entre escola e comunidade. Para que possa promover a criticidade entre os 

alunos, o professor precisa ser também um agente social crítico, questionador, 

acolhedor da diferença, em constante processo de aprendizagem. 

  
Quadro 7 – Objetivos do professor na perspectiva da cultura visual 

 

 

1. reinventar-[se] como artistas, trabalhadores da cultura e educadores;  

2. olhar as crianças, os jovens e os diferentes grupos da comunidade com outros 

olhos: não como consumidores, mas como atores e autores; 

3. incorporar nas práticas artísticas outros conhecimentos e saberes, relacionados 

com questões vinculadas à identidade/subjetividade, ao poder, às políticas 

culturais, à memória individual e coletiva; 

4. contribuir com os projetos pedagógicos artísticos para abrir a escola e a 

comunidade às múltiplas formas e experiências de representação que 

circulam pelo mundo. Neste sentido, o artista educador tem o papel de favorecer 

a mudança na escola; 

5. contribuir com as práticas artísticas para que a escola e a comunidade ofereçam 

projetos apaixonantes a seus integrantes, a partir dos quais possam aprender 

sobre si mesmo, os outros e o mundo; 

6. contribuir para serem críticos com as imposições, questionando os projetos 

formais de poder estabelecidos que favoreçam a sobrevivência das relações 

hegemônicas; 

7. sentir que podemos compartilhar e aprender com os outros. Neste sentido, não 

esquecer que o educador, em qualquer campo, quando facilita que outros 

aprendem, também pode aprender; 

8.  contribuir com os projetos para construir pontes entre a escola, a família e as 

comunidades; 

9. estar disposto a aprender do emergente, do que está passando e não apenas 

do estabelecido e reconhecido; 

10. e, por último, que os projetos possibilitem experiências que contribuam para 

transgredir e criar. 

 
Fonte: (HERNÁNDEZ, 2011, p.  46-47, grifo nosso) 

 

 Apesar da ênfase na interdisciplinaridade e na exploração de diferentes 

modalidades semióticas, documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais-PCN (BRASIL, 1999) e as OCN (BRASIL, 2006) referentes ao Ensino 

Médio, parecem falar mais do ponto de vista da multimodalidade do que da cultura 

visual. Além disso, a área de artes (nos PCN) é inicialmente tomada como um todo, 
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sem distinção entre música, dança, etc. e ocupa menor espaço do que as outras áreas 

(uma diferença de aproximadamente 12 páginas entre as 28 páginas da seção de 

artes e a média de 40 páginas das outras seções). Além disso, nos PCN, o documento 

parece enfatizar as linguagens da música e do teatro, quase que exclusivamente. Nas 

OCN, por outro lado, embora a diferença de espaço em relação às outras disciplinas 

permaneça, as subáreas são especificadas em AV, teatro, música e dança. Quanto 

aos princípios sobre o ensino de artes difundidos pelos PCN, destacamos três: 

 
2 Nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, discute-se 

uma concepção contemporânea da disciplina, segundo a qual a arte é 
considerada um conhecimento humano articulado no âmbito da 
sensibilidade, da percepção e da cognição. Por meio da arte, subentende-
se que é possível revelarem-se significados, modos de criação e 
comunicação sobre o mundo da natureza e da cultura. 

3 Conhecer arte é saber produzir, apreciar e interpretar formas artísticas 
e culturais em uma dimensão crítica e contextualizada, segundo os 
sistemas simbólicos que integram cada linguagem própria da arte. 

4 É necessário [...] que o ensino de Arte articule conceitos, procedimentos 
e valores, no exercício das competências que levarão os estudantes ao 
fazer, ao fruir e ao refletir sobre arte, respeitando a natureza intrínseca 
desse campo do conhecimento (p. 180-182, grifo nosso).  

 
Se comparados, grosso modo, os princípios das diretrizes e orientações 

curriculares e aqueles defendidos pela perspectiva da cultura visual parecem 

apresentar mais diferenças do que semelhanças. Ainda que essa relação careça de 

uma análise mais profunda, por ora, o que salta aos olhos é o fato de que o objeto da 

reflexão (o alvo da criticidade) parece estar mais associado ao objeto artístico como 

produto cultural (dotado de significado fora daquele que lê) do que às relações entre 

arte e sociedade ou entre “o que vemos e como o que vemos nos constitui”, o que vai 

de encontro aos preceitos da cultura visual. Aliás, o termo “cultura visual” é inexistente 

em ambos os documentos institucionais.  

Considerando que as autoras dessas diretrizes afirmam adotar uma 

“concepção contemporânea da disciplina”, é sugerido que a cultura visual (também, 

uma concepção contemporânea da disciplina), relevante à comunidade investigada, 

coexista, dentro das instituições (escolas e universidades) com outras concepções de 

EAV, inclusive com aquelas que são seu objeto de crítica. Esse pode ser uma das 

questões/problemas que fazem com que as pessoas, em uma comunidade de EAV 

voltada para a cultura visual, trabalhem colaborativamente como uma comunidade de 

prática.  
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Situação semelhante acontece nos documentos de área da Comissão de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nívvel Superior – CAPES (Arte/Música e Educação). 

Embora haja ênfase no conceito de interdisciplinaridade, conforme tendências 

contemporâneas na pesquisa em artes e educação, a cultura visual não é mencionada 

como foco de estudo. Sua única menção nesses documentos é para designar um dos 

39 programas de pós-graduação em AV no país: o Programa de Pós-Graduação em 

Arte e Cultura Visual (UFG). Entretanto, não há um documento de área específico 

para o EAV. Se esse fosse o caso, o cenário poderia ser diferente. 

Ainda em relação ao caráter interdisciplinar dessas culturas disciplinares, 

lembramos o discurso de Moita Lopes, segundo o qual a LA é um campo Indisciplinar, 

por estar aberta a qualquer área do conhecimento que venha a contribuir para as 

questões de uso da linguagem. Essa ideia corresponde ao que Hernández chama 

Adisciplinar, no caso da cultura visual. Nossa perspectiva de cultura disciplinar abraça 

tal posicionamento, uma vez que percebemos e assumimos as diversas conexões, 

inter-relações entre os diferentes sistemas de atividade, intra e interdisciplinas.  

Aproveitando a comparação que os termos INdisciplinar e Adisciplinar 

sugerem, interpretamos que LA e EAV constituem culturas disciplinares diferentes em 

seus aspectos internos, mas estão igualmente voltadas para a formação do sujeito 

como agente de mudança social. Provavelmente essa aproximação se deva pelas 

congruências advindas das conversações recentes do campo da Educação (que 

permeia tanto a LA como o EAV) e, principalmente, das discussões e críticas aos 

processos sociais. Entretanto, conforme mencionado em seções anteriores, interessa-

nos, sob o ponto de vista do analista da linguagem, estudar os aspectos contextuais, 

discursivos/linguísticos que diferenciam o EAV de outras disciplinas. Para tanto, 

propomos uma discussão do estudo de Hood (2011) como possibilidade de análise 

das práticas discursivas em EAV, buscando relacionar esse estudo à caracterização 

das práticas discursivas em EAV por parte de Dias (2013ab). 

Partindo da Sociologia do conhecimento de Bernstein, Hood (2011) se baseia 

nos conceitos de discurso horizontal (o discurso do senso comum, local, segmentado, 

dependente do contexto) e discurso vertical (o discurso científico, coerente, explícito, 

sistemático) para investigar questões de disciplinaridade como discursos verticais, 

tomando por referência os discursos das ciências naturais (p. ex., Física; Química), 

das humanidades (p. ex. Filosofia; Artes) e das ciências sociais (p. ex., Linguística).  



113 

Dentro da categoria de discurso vertical, na teoria de Bernstein, estruturas 

hierárquicas de conhecimento são tipicamente associadas às ciências naturais, em 

que há integração de conhecimentos para gerar teorias e proposições gerais. Em 

outro extremo, estruturas horizontais de conhecimento são tipicamente encontradas 

nas humanidades, em que o conhecimento é construído segmentalmente a partir de 

diferentes critérios de investigação. Com base em Wignell (2007), Hood (2011, p. 107) 

situa as ciências sociais, por exemplo, entre esses extremos por considerar sua 

origem híbrida (ciências naturais associada às humanidades).  

Hood (2011, p. 108) também se apropria das categorias de estrutura horizontal 

do conhecedor e estrutura vertical do conhecedor, as quais Maton estabelece, nos 

anos 2000, a partir da teoria de Bernstein. A teoria de Maton (Teoria dos Códigos de 

Legitimação), grosso modo, trabalha com o conjunto dessas categorias (em termos 

de gradação) como relações epistêmicas (no caso das estruturas de conhecimento) e 

relações sociais (no caso das estruturas de conhecedores). Hood representa essas 

relações conforme a Figura 15. 

 

Figura 15 – Códigos legitimadores de especialização 

 

  

Fonte: (HOOD, 2011, p. 108; a partir de MATON, 2007, p. 97) 

Relações 
sociais 

Relações 
epistêmicas 

CONHECIMENTO 

CONHECEDOR 

ELITE 

RELATIVISTA 
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A Figura 15 deve ser interpretada na força relativa (ou grau) entre as relações 

epistêmicas e as relações sociais. São quatro os tipos de código resultantes dessas 

combinações: código de conhecimento; código de conhecedor; código de elite; e 

código relativista.  O código de conhecimento se define quanto mais fortes as relações 

epistêmicas e mais fracas forem as relações sociais (foco no conhecimento, 

conhecedor em segundo plano). O código de conhecedor, inversamente, se define 

quanto mais fortes forem as relações sociais e mais fracas forem as relações 

epistêmicas (ou seja, quando a ênfase recair sobre o conhecedor). Em contrapartida, 

fortes relações sociais associadas a fortes relações epistêmicas (quando ambos são 

importantes) constituem os códigos de elite; enquanto relações sociais fracas 

associadas a relações epistêmicas também francas constituem os códigos relativistas. 

A ideia por trás da teoria de Maton, salientada por Hood (2011, p. 109) é: 

 
Se os campos intelectuais [culturas disciplinares] podem ser diferenciados 
em termos da natureza das relações epistêmicas (o que pode ser conhecido 
e como) e das relações sociais (quem pode conhecer), nós podemos 
perguntar como tais diferenças podem ser instanciadas nos discursos, nos 
gêneros acadêmicos chave desses campos intelectuais.45   

 

Em outras palavras, podemos identificar/descrever as marcas linguísticas 

dessas estruturas de legitimação do conhecimento nos gêneros discursivos 

considerados pertinentes em cada cultura disciplinar e, mais especificamente, em 

suas comunidades de prática e sistemas de atividades. Para tanto, conforme 

pressupõe a ACG, contamos com a LSF para fornecer-nos a GSF como ferramenta 

de parcelamento da linguagem. Assim, códigos legitimadores podem ser analisados 

a partir de, por exemplo, projeções (orações verbais ou mentais que projetam outra 

oração em uma relação paratática, no caso da citação, e hipotática, no caso do relato 

– p. ex. X diz Y ou X diz que Y) como recursos para inserir o discurso do outro. Nesses 

termos, a análise recorreria mais especificamente ao subsistema de engajamento do 

sistema de avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005) 

Nesse sentido, Hood (2011) analisa as projeções (marcadas e não marcadas) 

em introduções de artigos acadêmicos das três áreas já mencionadas com o propósito 

de responder à questão: quem é autorizado a falar o quê no processo de legitimação? 

                                                           
45 No original: “If intellectual fields can be differentiated in terms of the nature of the epistemic relations 
(what can be known and how) and the social relations (who can know), we can ask how such differences 
might be instantiated in the discourses, in the key academic genres of those intellectual fields” (HOOD, 
2011, p. 109). 
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Os resultados de Hood (2011, p. 115-116) revelam uma correlação entre as relações 

sociais e a visibilidade do conhecedor (dizente) nas introduções de artigos das 

ciências naturais e das humanidades: quanto mais fortes as relações sociais (em 

detrimento das epistêmicas), maior a visibilidade do conhecedor (humanidades); 

quanto mais fraca as relações sociais (ênfase no conhecimento), menor a visibilidade 

(ciências naturais). A visibilidade dos conhecedores nos artigos de ciências sociais 

(representadas pela LA) ocupam um ponto médio entre as ciências naturais e as 

humanidades – como área híbrida que é.  

  
Figura 16 – Correlação entre relações sociais e visibilidade 

 

 
 

 
 
Fonte: (adaptado de HOOD, 2011) 

 

Na Figura 16, o primeiro exemplo é das ciências naturais e a fonte do 

conhecimento é indicada apenas pelos algarismos sobrescritos que correspondem à 

ordem das referências, segundo convenções de escrita acadêmica da área. O 

segundo exemplo corresponde a um artigo das ciências sociais e, embora identifique 

o conhecedor, o coloca em segundo plano, enfatizando o conhecimento materializado 

no texto referido (o estudo seminal de Latour e Woogar (1986)). O último exemplo, 

das humanidades, não só tematiza o conhecedor (o próprio autor) como especifica 

aspectos de sua identidade (Como uma pesquisadora feminista). 

Assim, Hood (2011, p. 122) reconfigura a lógica da Figura 15 em termos de 

visibilidade mínima versus visibilidade máxima, no eixo das relações sociais, e 

RELAÇÕES SOCIAIS / VISIBILIDADE 

Como uma pesquisadora 
feminista, eu quero 
entender e descrever essa 
transformação significativa 
do self, onde identidade e 
fazer científico estão 
complexamente 
relacionados. [source: 
Brandt 2008]*** 

 

A incorporação de moléculas 
orgânicas, como corantes em 
matrizes sólidas, é um tópico 
de pesquisa atraente por 
causa da fotoestabilidade e  
do rendimento quântico de 
fluorescência1–3 dos materiais 
modificados [Fonte: 
Rosemary et al. 2006]* 

 

O estudo seminal de Latour e 
Woolgar (1986) fornece uma 
descrição etnográfica do ciclo 
de escrita científica em um 
laboratório profissional. Eles 
documentam como os 
cientistas transformam dados 
crus [...] [Fonte: Wright 
2008]** 

 
No original: 
* Incorporation of organic molecules such as dyes inside solid matrices is an attractive topic of research because of the 

photostability and fluorescence quantum yield1–3 of the modified materials [source: Rosemary et al. 2006] 
** Latour and Woolgar’s (1986) seminal study provides an ethnographic account of the scientific writing cycle in a 

professional laboratory. They document how scientists transform raw data [...] [Source: Wright 2008] 
*** As a feminist researcher, I want to understand and describe this significant transformation of self where one’s identities 

and the doing of science are complexly intertwined. [source: Brandt 2008] 
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observações de testemunho vs. observações analíticas, no eixo das relações 

epistêmicas. Novamente, as relações nas ciências sociais são situadas entre as 

ciências naturais (menor visibilidade do conhecedor e maior observação analítica em 

relação ao conhecimento) e as humanidades (maior visibilidade do conhecedor e 

maior observação de testemunho).  

O estudo de Hood (2011) cria a expectativa de que o discurso disciplinar em 

EAV, por se tratar de uma cultura disciplinar tipicamente associada às humanidades, 

apresente estruturas que prezem, ao mesmo tempo, as observações de testemunho 

e uma forte visibilidade do conhecedor. Essa expectativa construída pelo trabalho de 

Hood (2011) se confirma no discurso de Dias (2013ab), quando este critica as formas 

tradicionais das práticas escritas em EAV por não abrirem espaço para o sujeito/autor 

(subjetividade): 

 

As práticas [de letramentos acadêmicos em EAV] estão comprometidas 
inteiramente com o objeto ou o artefato material denominado arte, mas 
raramente desenvolvem estratégias, métodos ou modelos interpretativos que 
reflitam, explorem e valorizem o sujeito como um elemento fundamental para 
a compreensão do contexto e posicionamento da visão do espectador. [...] os 
registros textuais dessas práticas, por meio de textos acadêmicos positivistas, 
dissimulam, mascaram, e negam a situação do sujeito. Logo, é importante 
olhar para dentro de nossas influências e práticas pedagógicas para descobrir 
a possibilidade de materializar junto uma interação complexa que permita 
focalizar em uma prática educacional que, paradoxalmente, promova e 
critique os modos normalizadores do escrever sobre o saber e conhecer. 
(DIAS, 2013a, p. 24). 

 

É de forma alternativa às formas tradicionais, portanto, que as práticas de 

letramentos acadêmicos (escritas) em a/r/tografia, ou nos estudos da cultura visual, 

prestam-se a “desconstruir a escrita acadêmica dominante” e “exploram modos 

criativos de representação que refl[ete]m a riqueza e a complexidade das amostras e 

dados de pesquisa”, promovendo “níveis de envolvimento [...] simultaneamente 

cognitivos e emocionais” (DIAS, 2013a, p. 23-24). 

Para fazer uma conexão entre o que aponta Hood (2011) e o que defende Dias 

(2013), sobre as práticas discursivas em EAV, destacamos, de um lado, o alto grau 

de relativismo e a ênfase dada ao conhecedor (HOOD, 2011) e, de outro, modos 

criativos para refletir a complexidade da pesquisa e o envolvimento emocional (DIAS, 

2013). Assim, enquanto o alto grau de relativismo pode ser atribuído à necessidade 

por refletir a complexidade da pesquisa, a ênfase dada ao conhecedor parece ser 

resultante do nível de envolvimento emocional que permeia a pesquisa em EAV.  
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Entretanto, considerando as questões levantadas pela cultura visual e as 

influências de outras áreas que invadem a lógica dessa “Adisciplina”, essa relação 

precisaria ser explorada em detalhe, em análises discursivas dos gêneros relevantes 

à comunidade de prática investigada. Pois, conforme indica este trabalho de tese, é 

preciso investigar práticas de letramentos acadêmicos, não apenas em relação às 

particularidades da cultura disciplinar (em sentido amplo), mas especialmente em 

relação às particularidades da comunidade de prática (em sentido restrito) em que se 

vive a academia.  

Enquanto isso, salientamos a ideia de que as comparações entre culturas 

disciplinares e seus discursos servem para enfatizar suas características constituintes, 

sua identidade, crenças, valores, etc.. Afinal, 

[...] não há práticas instrucionais neutras, desinteressadas, ou mesmo 
naturalmente superiores. Em vez disso, todas as práticas estão cheias de 
pressuposições sobre o mundo, a sociedade e os resultados educacionais. 
[...] essas pressuposições e objetivos implícitos devem ocupar um papel mais 
central nas conversações educacionais. É importante que reconheçamos 
explicitamente que a educação é sempre uma prática ideológica, situada 
contextualmente, socialmente construída (CERVETTI; PARDALES; 
DAMICO, 2001).46 

 
Depois de examinarmos os aspectos teóricos da pesquisa, apresentamos, no 

Capítulo 2, os aspectos metodológicos decorrentes dessas escolhas teóricas.

                                                           
46 No original: “[…] there are no neutral, disinterested, or even naturally superior instructional practices. 
Instead, all practices are laden with assumptions about the world, society, and educational outcomes. 
[…] these assumptions and implicit goals should play a more central role in educational conversations. 
It is important that we openly acknowledge that education is always a contextually situated, socially 
constructed, ideological practice” (CERVETTI; PARDALES; DAMICO, 2001). 



 



 

CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA 

 

“[...] very few studies of science have undertaken any kind of self-appraisal 
of the methods employed. [...] the best works of these scholars remain mute 

on their own methods and conditions of production.”  
(LATOUR; WOOLGAR, 1979/1986, p. 18) 

 

  

Neste capítulo, especificamos o percurso teórico-metodológico seguido para o 

desenvolvimento da pesquisa, em quatro seções. Retomamos, na seção 2.1, a 

perspectiva epistemológica adotada neste estudo, enfocando suas implicações 

metodológicas. Na seção 2.2, descrevemos o universo de análise, seus participantes 

e objetivos. Propomos, na seção 2.3, critérios para a seleção do corpus referentes à 

análise do contexto e do texto. Por fim, na seção 2.4, delineamos os procedimentos e 

as categorias de análise, tanto do contexto quanto do texto. 

 

2.1  PERSPECTIVA EPISTEMOLÓGICA 

Este estudo, conforme já mencionado no Capítulo 1, corresponde a uma 

pesquisa de caráter qualitativo-interpretativista (MOITA LOPES, 1994), segundo o 

qual o objeto estudado e a metodologia são interdependentes, isto é, o próprio objeto 

aponta para as escolhas metodológicas ao passo que tais escolhas influenciam a 

interpretação do objeto. Disso decorrem dois outros aspectos: 1) a inevitável relação 

entre pesquisador e pesquisados e 2) a indissociabilidade entre teoria e método. 

Em relação ao primeiro aspecto (a inevitável relação entre pesquisador e 

pesquisados), não há pretensão de se realizar um estudo neutro, pois tal situação é 

inconcebível em estudos interpretativistas (MOITA LOPES, 1994). Nesse sentido, 

adotamos uma perspectiva em que o pesquisador é considerado parte do evento 

social estudado (QUANTZ, 1992, p. 472), uma vez que, segundo uma perspectiva 

qualitativo-interpretativista, toda pesquisa é permeada pelos valores e crenças 

daquele que interpreta.  

Para dar conta dessa relação complexa entre pesquisador e pesquisados, 

adotamos uma perspectiva crítica que, conforme Quantz (1992, p. 473), busca 

observar, descrever e analisar – ou, para Fairclough (1992), identificar, interpretar e 

explicar – as evidências (no caso deste estudo, evidências linguísticas) de 

determinada cultura sem perder de vista as condições históricas/estruturais que as 



120 

constituem, apontando para possibilidades de emancipação. Isso se deve ao fato de 

que 

 
[p]orque toda investigação é permeada por valores e serve a algum interesse, 
a pesquisa deve ser conduzida de tal modo que reflita o valor de liberdade e 
sirva ao interesse da emancipação. Refletir liberdade e servir à emancipação 
requer uma descrição completa e uma análise honesta dos achados 
empíricos, não evidências empíricas distorcidas ou conscientemente 
editadas. (QUANTZ, 1992, p. 473-4). 47 

 

Em relação ao segundo aspecto (a indissociabilidade entre teoria e método), 

retomamos os pressupostos teóricos destacados no Capítulo 1, dentre os quais dois 

são fundamentais para a escolha metodológica deste estudo: 1) texto e contexto não 

podem ser considerados separadamente, pois só existem na relação dialógica em que 

se sustentam (HALLIDAY; HASAN, 1989); e 2) a aprendizagem está diretamente 

associada a processos sócio-históricos que envolvem efetiva participação do sujeito 

em práticas sociais (VYGOSTKY, 2001; 2003). Com base nesses pressupostos, 

entendemos que a metodologia adotada deve seguir uma perspectiva crítica que 

permita à comunidade estudada não apenas ser descrita em seus aspectos internos, 

mas interpretada em relação ao contexto social mais abrangente, visando seu 

empoderamento. Nesse sentido, este estudo alinha-se à perspectiva interdisciplinar 

da ACG (p. ex. MEURER, 2002; BHATIA, 2004; MOTTA-ROTH, 2005; 2008), 

enfatizando seu caráter etnográfico (p. ex. WATSONGEGEO, 1988; QUANTZ, 1992; 

LILLIS, 2008). 

Apresentamos, na seção seguinte, o universo de análise envolvido neste estudo. 

  

2.2  O UNIVERSO DE ANÁLISE 

O universo de análise deste estudo corresponde a uma comunidade de prática 

em EAV (referida como CPEAV) voltada para a formação de profissionais em EAV – 

denominados na comunidade como “professor-pesquisador-artista”, em referência à 

a/r/tografia. A CPEAV foi criada em 2006, sob a coordenação da Profa. Tarsila do 

Amaral48. Essa comunidade desenvolve suas atividades em um laboratório, que 

                                                           
47 No original: “Because all research is value-laden and serves some interest, research should be 
conducted in such a manner as to reflect the value of freedom and serve the interest of emancipation. 
To reflect freedom and serve emancipation requires complete description and honest analysis of 
empirical findings, not consciously edited or distorted empirical evidence.” (QUANTZ, 1992, p. 473-4). 
48 Os nomes dos participantes da comunidade investigada foram alterados para garantir seu anonimato. 

Os codinomes apresentados têm inspiração em figuras influentes no campo das Artes, especialmente 
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chamaremos Laboratório da CPEAV (ou LCPEAV), alocado em um departamento de 

metodologia do ensino de uma universidade federal brasileira (referida aqui como 

UFB). 

A escolha deste universo de análise justifica-se, principalmente, por dois 

motivos de ordens científico-acadêmica e pessoal, respectivamente: 1) porque a/o 

CPEAV/LCPEAV corresponde a um espaço destinado à discussão, produção e 

disseminação do conhecimento em arte, educação e cultura (e, portanto, em 

linguagem), que envolve professores/pesquisadores, professores/pesquisadores em 

formação inicial e professores/pesquisadores em formação continuada; e 2) por eu 

haver participado desse grupo, como professora de AV em estágio de formação inicial.  

No que tange ao primeiro motivo, de ordem científico-acadêmica, entendemos 

que os processos de aprendizagem e de agência (p. ex. BAZERMAN, 2006) por PPL 

(LAVE; WENGER, 1991), segundo uma perspectiva sociocultural (p. ex. 

VYGOSTSKY, 2001; 2003; VYGOSTSKY; LURIA; LEONTIEV, 2001), acontecem 

(mais explicitamente) em comunidades de prática em que a interação entre os 

membros mais experientes e menos experientes (novatos) é uma constante. Espera-

se, portanto, que, em uma comunidade de prática como a CPEAV, parte de uma 

cultura disciplinar no contexto acadêmico, essa interação entre membros mais 

experientes e menos experientes permeie seu sistema de atividades. Nesse sentido, 

professores-pesquisadores experientes, professores de escola em formação 

continuada e professores em formação inicial (pré-serviço) trabalham juntos para um 

mesmo fim: avançar na produção de conhecimento em EAV. Mais especificamente, 

essa comunidade de prática foi selecionada por: 

1) realizar atividades de pesquisa, ensino e extensão nos níveis de graduação 

e pós-graduação (envolvendo mestrado e doutorado); 

2) promover a formação inicial de professores, graduandos de diferentes 

cursos de licenciatura da UFB; 

3) desenvolver projetos de iniciação à docência, que possibilitam mais 

intensamente a PPL dos graduandos nas práticas sociais dessa 

comunidade de prática. 

Em relação ao segundo motivo para a escolha deste universo de análise, de 

ordem pessoal, considero que minha participação na/o CPEAV, no início da formação 

                                                           
nas AV, como, por exemplo, a pintora Tarsila do Amaral e o poeta e crítico de arte Charles Boudelaire 
(Charles B.). 
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do grupo, como graduanda no curso de licenciatura em AV, tenha sido decisiva em 

fomentar meu interesse por investigar tal comunidade de prática. Quase uma década 

depois de minha participação no grupo, traçando meus primeiros passos como 

professora-pesquisadora (de linguagem em termos abrangentes), retorno com um 

olhar diferente, de pesquisadora em formação em LA (uma outsider, portanto), 

buscando investigar tal contexto sob a lente da ACG. 

Assim, buscamos investigar, a partir de uma perspectiva êmica, as práticas de 

letramentos acadêmicos (materializadas, por exemplo, em gêneros discursivos como 

o resumo acadêmico, o pôster científico, o projeto de iniciação à docência, etc.) 

consideradas relevantes, conforme os discursos dos participantes dessa comunidade, 

como constituintes do sistema de atividades em que a comunidade 

“acontece/funciona”. 

As atividades realizadas pelo grupo concentram-se, principalmente, no 

LCPEAV, espaço destinado à formação inicial de professores dos Cursos de 

Pedagogia, Educação Especial e Licenciatura em AV. No site do LCPEAV, ele é 

definido como 

 
um laboratório de ensino que articula no mesmo espaço físico atividades de 
pesquisa e extensão desenvolvidas no âmbito da graduação e da pós-
graduação [e] promove diálogos e intersecções entre as diversas dimensões 
das artes visuais e da cultura visual, pensando alternativas para a educação 
das artes visuais na contemporaneidade nos seus mais diversos âmbitos e 
espaços (formais, não-formais e informais). 

 

Os objetivos do laboratório envolvem: 

 
proporcionar um espaço para o desenvolvimento de propostas de ensino em 
Artes Visuais a alunos dos cursos de Licenciatura em Pedagogia, 
Licenciatura em Educação Especial e Licenciatura em Artes Visuais; 
desenvolver projetos de pesquisa articulados entre a graduação e o programa 
de pós-graduação em Educação – Linha de Pesquisa Educação e Artes 
(Artes Visuais); [e] viabilizar e articular projetos de extensão que 
potencializem a formação inicial e continuada de professores de Artes 
Visuais. 

 

Acompanhei, portanto, desde dezembro de 2013 até dezembro de 2014, 

encontros do grupo referentes aos: sistema de atividades Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência em AV (PIBID-AV), na graduação, e o sistema de 

atividades do grupo de pesquisa da CPEAV (GP/CPEAV), na pós-graduação, ambos 

coordenados por Tarsila do Amaral em parceria com outro professor orientador do 

LCPEAV, referido aqui como Sá Nogueira. A seguir, identificamos os participantes de 
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cada grupo. Conforme já mencionado, por razões éticas (sigilo das identidades), 

alteramos os nomes dos membros por nomes fictícios, inspirados especialmente em 

artistas modernistas e contemporâneos no âmbito das AV. 

 Apesar de nossa análise enfocar apenas um dos sistemas aqui descritos (o 

GP/CPEAV), consideramos importante descrever ambos os grupos observados em 

função das conexões existentes entre eles. Sob um ponto de vista prospectivo, alguns 

participantes do PIBID-AV também participam do GP/CPEAV como candidatos ao 

mestrado ou como participantes nos eventos promovidos pelo grupo, dentre os quais 

está o minicurso analisado. Sob um ponto de vista retrospectivo, grande parte dos 

participantes do GP/CPEAV foram também participantes do PIBID-AV em anos 

anteriores.  

 Para tanto, especificamos, nas próximas duas subseções, os participantes e os 

objetivos dos sistemas PIBID-AV (seção 2.2.1) e GP/CPEAV (seção 2.2.2).  

 
2.2.1 O PIBID-AV: participantes e objetivos 

O PIBID-AV reúne 25 alunos bolsistas de diferentes semestres da graduação 

em AV, quatro supervisores (professores de artes nas escolas em que os bolsistas 

atuam) e os dois orientadores (professores da graduação Tarsila e Sá Nogueira). No 

caso do PIBID-AV, os orientadores correspondem aos coordenadores de área, na 

agência que financia o programa: a CAPES. Além desses participantes, existem ainda 

o coordenador de gestão, responsável pelas questões administrativas no âmbito do 

centro de ensino, e o coordenador institucional (representante da UFB perante à 

CAPES) (Quadro 8). 

Considerando os encontros típicos do PIBIC-AV, observamos apenas a 

presença dos coordenadores de área (os professores orientadores que assinam o 

projeto especificamente associado ao campo em EAV), os supervisores e os bolsistas. 

Como exceção a esta regra, em um dos encontros, o coordenador de gestão 

participou para apresentar-se, uma vez que havia assumido o cargo recentemente. 

Nessa ocasião, a discussão distanciou-se das atividades realizadas no âmbito do 

PIBIC-AV para dar espaço ao discurso de Diego Rivera sobre sua atuação como 

coordenador de gestão e seus projetos paralelos como pesquisador na área da 

literatura. Esse evento em particular evidencia o caráter administrativo da função do 

coordenador de gestão e (por comparação) do coordenador institucional, atribuindo-

lhes papel eminentemente periférico no sistema de atividades do PIBID-AV. 
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Quadro 8 – Participantes PIBID-AV 

Coordenador Institucional X 

Coordenador de Gestão Diego Rivera 

Coordenadores de Área Tarsila do AmaralSá Nogueira 

Supervisores  Anita Malfatti 
Lasar Segal 

Márcia X 
Maria Martins 

Bolsistas Adriana Varejão 
Ana Bella G. 
Bia Dória 
Camille Claudel 
Di Cavalcanti  
Edith Derdyk 
Eli Heil 
Iole de Freitas 
Iran do E. S.  
Jo Baer 
Joan Jones 
Joana Vasconcellos 
Johanna Calle 

Judith Lauand 
Judy Chhicago 
Karin Lambretch 
Leonilson 
Lygia Clark 
M. Frida Kahlo 
Mira Schendel 
Paula Rego 
Oswaldo Goeldi 
Rafael França 
Vasco Prado 
Vera C. Barcellos 

 

 Em relação ao objetivo geral, no site da agência promotora/financiadora 

(CAPES), é divulgado que o programa busca o aperfeiçoamento e a valorização de 

professores para a educação básica. Segundo a CAPES,  

 
O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos 
de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior 
(IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública de 
ensino. 
Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das 
escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que 
desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente 
da licenciatura e de um professor da escola.49 

 

Em termos gerais, podemos dizer que o PIBID como um todo tem dois objetivos 

relacionados: 1) promover a integração entre universidade e escola; 2) promover 

iniciativas de PPL de professores em formação, preparando-os para a profissão 

docente. No âmbito do PIBID-AV, parte integrante da CPEAV, esses objetivos devem 

ser interpretados em relação a aspectos da cultura disciplinar em EAV e, conforme 

indica esta tese, à CPEAV em particular. Assim, o PIBID-AV presta-se a: 1) promover 

a integração entre universidade e escola, no que tange ao EAV, segundo a perspectiva 

epistemológica da CPEAV e sua percepção sobre o papel do “professor-pesquisador-

artista”; 2) promover iniciativas de PPL de professores em formação inicial em EAV, 

                                                           
49 Disponível em: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid. Acesso em: 11 nov. 
2014. 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid
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preparando-os para a profissão docente no contexto escolar a partir de um recorte do 

EAV, segundo a visão da CPEAV. 

Esses objetivos se aproximam dos objetivos do GP/CPEAV na medida em que 

exploram facetas do papel de professor-pesquisador-artista. Essa relação fica mais 

evidente a partir da descrição dos participantes e dos objetivos do GP/CPEAV, na 

seção 2.2.2. 

 

2.2.2 O GP/CPEAV: participantes e objetivos 

Conforme registro no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil do CNPq, em 

2013/2014, participam do GP/CPEAV, 24 professores-pesquisadores, 39 estudantes 

e um técnico. Dentre os professores-pesquisadores, além de seis professores da UFB, 

atuam 18 professores-pesquisadores de outras 12 universidades, conforme os dados 

na Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Número de professores-pesquisadores de outras universidades que participam do 
GP/CPEAV 

Universidade Localidade número de 
professores 

Universidade Federal de Goiás (UFG) Goiânia, GO 3 

Universidade de Uberaba (UNIUBE) Uberaba, MG 1 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) Florianópolis, SC 2 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(UNESP) 

São Paulo, SP 2 

Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) Joinville, SC 1 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Belo Horizonte, MG 1 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Porto Alegre, RS 1 

Universidade de São Paulo (USP) São Paulo, SP 1 

Universidade de Brasília (UnB) Brasília, DF 2 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA) Manaus, AM 1 

Universitat de Barcelona (UB) Barcelona, ES 1 

Universidade de Évora (UEVORA) Évora, PT 1 

Universidad de Guanajuato (UGTO) León, ME 1 

 

Dentre os estudantes, participam do GP/CPEAV alunos de graduação e pós-

graduação da UFB e de outras instituições. Alguns desses estudantes que hoje atuam 

como professores ou alunos de mestrado ou doutorado em outras instituições 

graduaram-se na UFB, desenvolvendo atividades de pesquisa, ensino e/ou extensão 

como membros do GP/CPEAV. Entretanto, os encontros presenciais observados 

contaram, geralmente, com os participantes que, à época, possuíam vínculo em 
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disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Educação, ao qual o grupo é 

vinculado.  

Assim, além de Tarsila e Sá Nogueira, participavam dos encontros presenciais 

aproximadamente vinte participantes, entre seus orientandos, alunos de mestrado e 

doutorado, orientandos de outros professores do mesmo programa de pós-graduação, 

candidatos ao mestrado ou ao doutorado e, eventualmente, convidados palestrantes 

– especialistas em outras áreas do conhecimento. Os outros participantes do 

GP/CPEAV, sejam eles professores ou estudantes, interagem de forma remota, 

envolvendo-se em discussões online, trocando bibliografias, sendo coautores em 

publicações do grupo e, eventualmente, participando de eventos acadêmicos e/ou 

defesas de dissertações e teses presencialmente.    

Nesse sentido, as relações sociais entre os membros do grupo são 

especialmente complexas e dinâmicas. Esses participantes atuam nas práticas sociais 

do grupo, desempenhando diferentes papéis sociais de acordo com o momento de 

sua formação. Por exemplo, como membro menos experiente na comunidade, 

participam de gêneros como o artigo acadêmico, desempenhando papel de aluno de 

graduação/pesquisador em formação inicial e, mais tarde, como membros mais 

experientes da comunidade, participam do mesmo gênero (artigo acadêmico), 

desempenhando o papel de professor-pesquisador ou (co)orientador. 

De acordo com a apresentação do GP/CPEAV no site do LCPEAV, são 

objetivos do grupo: 

 
• Socializar com o grupo informações de cursos, eventos, congressos e 

simpósios na área de Arte, Educação e Cultura que estejam 

acontecendo no Brasil e no Exterior; 

• Divulgar sites e bibliografias da área que estejam sendo lançadas no 

mercado de forma a contribuir com a prática educativa; 

• Publicar as pesquisas do grupo por meio de diferentes editoras 

brasileiras e estrangeiras; 

• Realizar um congresso bienal com a finalidade de reunir todos os 

membros do grupo e convidados; 

• Construir um glossário virtual de conceitos contemporâneos no campo 

da Arte, Educação e Cultura; 

• Realizar encontros mensais de estudo que possibilitem o envolvimento 
de acadêmicos da graduação e da pós-graduação através de temáticas 
que sejam de interesse do grupo 

 

Uma característica marcante do GP/CPEAV é a multiplicidade de áreas do 

conhecimento e de atuação de seus membros. Participam dele pesquisadores em 
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formação, graduados (e/ou licenciados) em, por exemplo, biologia, dança, música, 

pedagogia, literatura, AV, história, comunicação, etc.  O fio condutor entre as trocas 

dos participantes parece ser seu interesse por questões relacionadas à arte e/ou 

educação e/ou cultura.  

Grosso modo, podemos dizer que, enquanto as atividades do PIBID-AV 

enfatizam as questões pertinentes ao contexto escolar pelo recorte do EAV, aquelas 

realizadas no âmbito do GP/CPEAV enfatizam as questões pertinentes ao contexto 

científico em EAV. Isso faz com que, no PIBID-AV, o papel/a identidade de professor 

em EAV ocupe lugar central nas discussões, enquanto que, no GP-CPEAV, o papel/a 

identidade de pesquisador seja a ênfase nas discussões, ainda que ambos os 

sistemas abordem questões pertinentes ao papel de professor-pesquisador-artista. 

   

2.3  PROCEDIMENTOS E SELEÇÃO DO CORPUS 

Neste trabalho, os procedimentos de seleção do corpus e geração de dados 

são embasados pela perspectiva etnográfica. Nesse sentido, buscamos, a partir do 

contexto da CPEAV, orientações para os procedimentos de coleta e análise de dados 

referentes ao texto, uma vez que não sabíamos a priori que interação(ões) se 

mostraria(m) especialmente relevante(s) à análise das práticas de letramentos 

acadêmicos no sistema de atividades da comunidade.  

O Quadro 9 apresenta os procedimentos de coleta do corpus, conforme os 

entendemos neste estudo. Além da descrição desses procedimentos, apresentamos, 

no Quadro 9, sua orientação, ou seja, se estava orientado pela busca de informações 

sobre a comunidade e suas práticas de letramentos com ênfase no texto, no contexto 

ou em ambos.  
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Quadro 9 – Procedimentos de coleta do corpus 

Procedimento Descrição 
Orientação 

Contexto Texto 

Observação 
participante 

Corresponde à participação nos encontros e atividades promovidos pela CPEAV, especialmente no âmbito do 
PIBID-AV e do GP/CPEAV, com vistas ao levantamento de informações associadas às práticas de letramentos 
nesses sistemas de atividades. Busca responder a perguntas do analista, como por exemplo: quem participa 
dos encontros? Como participa (regular/exporadicamente; ativa/passivamente)? Quais as relações entre os 
participantes? Sobre o que se fala/escreve? Com que propósito? Em que gêneros discursivos as pessoas se 
engajam? Com que frequência? Como participam? etc. A observação participante permite que possamos ter um 
olhar ao mesmo tempo local e global da comunidade de prática ao mapearmos os gêneros discursivos 
pertinentes ao(s) sistema(s) de atividades. 

X  

Notas de 
campo 

Consiste no registro rudimentar dos aspectos percebidos por meio da observação participante. Busca, além de 
documentar aspectos efêmeros e relevantes da comunidade, registrar apontamentos do analista sobre os 
possíveis encaminhamentos da investigação, enquanto participa dos encontros do grupo. Por exemplo, a 
percepção de recorrentes menções, no discurso dos participantes, a outros eventos discursivos salienta o papel 
do conceito de intertextualidade para a análise futura.  

X X 

Gravação de 
áudio e vídeo 

É o registro digital em áudio e vídeo dos encontros presenciais. Têm função semelhante às notas de campo, 
mas não permite ao analista imprimir percepções acerca dos acontecimentos. Busca, principalmente, “congelar” 
o momento da interação para que possa ser analisado. A gravação em vídeo ajuda na identificação de quem 
fala e do que está acontecendo. Neste estudo, não pretendemos analisar questões de multimodalidade em que 
o vídeo seria pertinente, tais como gestos e expressões faciais, embora tenhamos considerado esses aspectos 
na interpretação de alguns expoentes linguísticos, especialmente para resolver ambiguidades. 

X X 

Coleta de 
textos  

Seleção de textos que compõem a análise contextual e textual. Esse procedimento envolveu:  
1. leitura de documentos impressos (p. ex., textos escritos produzidos pelos participantes durante os encontros 

ou parte do conjunto de publicações acadêmicas do grupo) e/ou online (p. ex., site do LCPEAV; Plataforma 
Lattes-CNPq) – textos produzidos e disponibilizados à comunidade acadêmica como um todo; e  

2. solicitação verbal (escrita, no caso de e-mails, e oral, no caso de interação face-a-face) aos membros da 
comunidade de prática – para que compartilhem e autorizem o uso de sua produção escrita nesta pesquisa. 

 X 

Transcrição de 
áudio 

Corresponde à transcrição dos discursos dos participantes, a partir do áudio gravado durante os encontros, para 
posterior seleção do excerto a ser analisado. A transcrição foi realizada manualmente por meio de escuta dos 
áudios e uso de software de processamento de texto (sem uso de softwares especializados em transcrições 
automáticas, por exemplo), com auxílio de bolsistas do projeto PQ (MOTTA-ROTH, 2013)50. A transcrição 
manual, apesar de trabalhosa, permitiu ao analista fazer uma pré-seleção dos excertos que se mostrariam mais 
relevantes à análise (por fazerem referência a gêneros associados a práticas de letramentos, por exemplo). 

 X 

                                                           
50 Para esse procedimento, contamos com auxílio dos bolsistas de iniciação científica: Amanda Pretto, Maurício Pergher e, em especial, Karina Costantin. 
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 Por se tratar de um estudo de inspiração etnográfica, entendemos que os 

procedimentos de geração de dados deveriam incluir, além dos procedimentos do 

Quadro 9, outros como a aplicação de questionários e entrevistas aos participantes 

da comunidade, como forma de enfatizar a perspectiva êmica na interpretação dos 

dados. Assim, uma tentativa de aplicação de questionário foi realizada no início da 

observação participante. Na ocasião, os participantes receberam, juntamente com o 

TCLE, um questionário com questões associadas a seu estágio de formação (PPL na 

comunidade) e gêneros discursivos associados a práticas de letramentos em que 

comumente se engajavam. Apesar de os participantes terem retornado o TCLE 

devidamente assinado à pesquisadora, os poucos questionários retornados 

apresentavam respostas parciais, sugerindo que o fraseamento das questões poderia 

não estar adequado a esta comunidade em particular.  

Por essa razão, os poucos dados gerados a partir desse procedimento não se 

mostraram pertinentes à análise, surgindo a necessidade de que novo questionário 

fosse aplicado, a partir de uma análise piloto dos discursos na comunidade. 

Entretanto, por contingências associadas ao tempo e ao distanciamento geográfico 

da autora por motivos profissionais, a partir de 2015, não foi possível incluir 

questionários nem entrevistas na realização deste estudo. Como forma de suprir a 

necessidade pela busca de uma perspectiva interna à comunidade, a análise pôde 

contar com informações provenientes de interações durante a observação 

participante, tanto com os participantes da CPEAV quanto com informantes (ex-

participantes da CPEAV), durante o ano de 2014. Em vista disso, enfatizamos que 

procedimentos como questionários e entrevistas devam caracterizar possíveis 

desdobramentos do estudo, especialmente no âmbito do projeto guarda-chuva 

(MOTTA-ROTH, 2013). 

Os textos gerados e coletados a partir dos procedimentos descritos no Quadro 

9 foram, então, armazenados digitalmente em dois conjuntos conforme os sistemas 

de atividades PIBID-AV e sistema de atividades GP/CPEAV. Na análise textual deste 

trabalho de tese, enfatizamos os dados referentes ao GP/CPEAV. Nesse sentido, o 

corpus deste estudo compreende dois conjuntos de dados referentes a dois focos de 

análise: contexto e texto.  

No conjunto de dados da análise com foco no contexto, o corpus compreende 

textos gerados e/ou coletados a partir da observação participante (notas de campo) e 

análise documental em publicações, diretórios e plataformas de acesso público 
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associados à comunidade (Plataforma Lattes, Diretório dos Grupos de Pesquisa no 

Brasil, ambos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-

CNPq e site do LCPEAV).  

No conjunto de dados referentes à análise com foco no texto, o corpus refere-

se especialmente à transcrição de um dos encontros do GP/CPEAV, parte de um 

minicurso de aproximadamente 15h sobre escrita acadêmica, promovido por Charles 

B. (um dos participantes da comunidade), durante os dias 15 e 16 de maio de 2014. 

Esse minicurso é parte constitutiva das práticas de letramentos que compõem os 

sistemas de atividades da CPEAV e mostra-se especialmente pertinente a este estudo 

por reunir evidências sobre essas práticas de letramentos e os gêneros que as 

materializam e os processos de PPL associados a diferentes participantes na 

comunidade.  

Esses textos foram, então, analisados segundo os procedimentos e categorias 

descritos na seção 2.4. 

 

2.4  PROCEDIMENTOS E CATEGORIAS DE ANÁLISE 

Na ACG, texto e contexto são considerados indissociavelmente, pois se 

relacionam de forma dialógica. As escolhas léxico-gramaticais de um texto são 

restringidas pelo contexto, enquanto este é instanciado/materializado no texto. 

Partindo esse pressuposto, este estudo segue dois focos de análise: análise com foco 

no contexto (seção 2.4.1) e análise com foco no texto (seção 2.4.2).  

 

2.4.1 A análise do contexto  

A análise com foco no contexto compreende a investigação da CPEAV como 

uma comunidade de prática (LAVE; WENGER, 1991, p. 29), em que participantes 

(membros dessa comunidade) se reconhecem como tal por trabalharem juntos para 

atingir um objetivo comum. Entendemos que esse “trabalhar juntos” consiste em 

desempenhar papéis sociais específicos em determinados gêneros discursivos/as 

práticas sociais constitutivos dos sistemas de atividades (BAZERMAN, 2009) dessa 

comunidade. Portanto, para investigar o contexto da CPEAV como uma comunidade 

de prática, seguimos duas etapas: 1) descrição, em termos contextuais, da CPEAV e 

seus sistemas de atividades em relação à cultura disciplinar de EAV e ao contexto 

acadêmico mais amplo; e 2) análise do contexto de situação e do contexto de cultura 
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(HALLIDAY; HASAN, 1989) associado ao minicurso sobre escrita. No Quadro 10, 

especificamos procedimentos que possibilitam a realização de cada etapa do estudo. 

 
Quadro 10  – Etapas, procedimentos e categorias de análise do contexto 

 

ETAPA 1 
Descrição da CPEAV e seus sistemas de atividades em relação 
a cultura disciplinar de EAV 

Categorias 

Procedimentos: 
a) observação participante/notas de campo sobre as 

atividades presenciais do grupo em termos de: arranjo 
espacial, arranjo interpessoal (os participantes e 
possíveis relações hierarquicas entre eles), atividades 
sociais e os gêneros constitutivos dessas atividades; 

b) análise dos dados gerados no procedimento anterior de 
modo a apresentar uma descrição do sistema de 
atividades/sistema de gêneros da CPEAV, considerando 
também a literatura sobre o contexto associado a 
pesquisas em EAV; 

c) seleção do encontro a ser transcrito e analisado (o 
minicurso); 

 

• sistema de atividades 
(BAZERMAN, 2007; 2009); e  
 

• gênero discursivo (Miller, 
1984; MOTTA-ROTH, 
2006a; 2013). 
 

• Contexto de cultura 
(HALLIDAY; HASAN, 1989) 

ETAPA 2 
Análise do contexto de situação do minicurso sobre escrita 

Categorias 

 
Procedimentos: 
 

a) delimitação do contexto de cultura do minicurso a partir 
dos dados gerados na Etapa 1; 
 

b) identificação e descrição do contexto de situação 
associado ao minicurso. 

 

• contexto de cultura 
(HALLIDAY; HASAN, 1989) 
 

• contexto de situação 
(HALLIDAY; HASAN, 1989), 
a partir das variáveis campo, 
relações e modo 

 
 

Para a caracterização contextual do minicurso, foram consideradas as variáveis 

campo, relações e modo, conforme as definimos no Capítulo 1. A observação dessas 

variáveis foram orientadas pelas seguintes questões: a) Qual a natureza das 

atividades realizadas? (campo); b) Quem são os participantes?; que papel 

desempenham?; qual a relação entre eles? (relações); e c) Qual o papel das diferentes 

mídias e modos semióticos nas interações do grupo? Como eles organizam a 

interação entre os participantes? (modo). 

Uma vez analisados os contextos de cultura e de situação do minicurso, 

passamos à análise da transcrição de um dos encontros. Os procedimentos e 

categorias referentes à análise do texto são descritos na próxima seção. 

 

2.4.2 A análise do texto 

Após selecionarmos o encontro referente ao minicurso como um dos mais 

relevantes à análise, por melhor evidenciar o sistema de atividades da CPEAV, o 
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discurso dos participantes sobre os gêneros que o constituem e os processos de PPL 

nessa comunidade de prática, partimos para transcrição e análise com foco no texto. 

Fundamentada especialmente na inter-relação dos pressupostos da ACD e LSF, a 

análise do texto segue três orientações gerais associadas à visão tridimensional do 

discurso de Fairclough (1992; 2003), a saber: identificação/descrição de unidades 

léxico-gramaticais a partir do texto; a interpretação dessas unidades conforme a 

prática discursiva; e sua explicação em termos da relação entre a prática social e a 

estrutura social.  

Essas orientações guiaram as três etapas da análise do texto: 1) identificação 

e quantificação de expoentes linguísticos dos gêneros discursivos associados a 

práticas de letramentos acadêmicos que constituem o sistema de atividades da 

CPEAV, a partir dos discursos dos participantes do minicurso (ministrado por Charles 

B.); 2) descrição e interpretação, a partir dos discursos transcritos, dos dados gerados 

na etapa anterior e de evidências associadas aos processos de PPL na CPEAV; e 3) 

sistematização/cruzamento dos dados referentes às práticas de letramentos do 

sistema de atividades da CPEAV (primeira e segunda etapas) em relação à análise 

do contexto da CPEAV e em EAV (Quadro 11). 

 
Quadro 11 – Etapas e procedimentos para análise do texto 

 

ETAPA 1 
IDENTIFICAÇÃO e QUANTIFICAÇÃO de expoentes linguísticos associados 
a gêneros discursivos acadêmicos constitutivos do sistema de atividades da 
CPEAV 

Categorias 

Procedimentos: 

a) transcrição do áudio e identificação de excertos pertinentes à análise; 

b) identificação dos expoentes linguísticos das práticas de letramentos e 
seus respectivos gêneros e de excertos que evidenciam processos de 
PPL na comunidade; 

c) classificação/nomeação dos gêneros referidos com base nos dados 
gerados a partir da observação participante. 

Traços ricos de 
significação 
(BARTON, 2002) 
associados a 
práticas de 
letramentos e 
aos processos de 
PPL na CPEAV; 

ETAPA 2 
DESCRIÇÃO e INTERPRETAÇÃO dos dados gerados na Etapa 1, com base 
no discurso dos participantes 

Procedimentos: 
a) interpretação indutiva dos expoentes linguísticos associados a 

práticas de letramentos e aos processos de PPL, com base no co-
texto e no contexto da CPEAV; e 

b) elaboração de síntese referente ao discurso (preceitos, valores, etc.) 
da CPEAV em relação às práticas de letramentos acadêmicos que 
constituem seus sistemas de atividades.  

ETAPA 3 – relação entre texto e contexto 
sistematização/EXPLICAÇÃO dos dados gerados nas Etapas 1 e 2 em 
relação ao contexto social mais amplo da CPEAV e da cultura disciplinar a 
partir da literatura em EAV. 
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Em decorrência das particularidades e dificuldades impostas pelo discurso oral, 

a análise partiu do conceito de traços ricos de significação de Barton (2002), os quais 

funcionam como evidências textuais de aspectos do contexto em uma situação de 

interação específica. Sob a perspectiva da GSF (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004), 

os traços ricos de significação enfocados nesta análise correspondem principalmente 

à categoria léxico-gramatical de participante, realizada por grupos nominais que, 

neste caso, referem-se a gêneros discursivos associados a práticas de letramentos 

acadêmicos.  

Além dessas categorias, a análise do texto (especialmente a Etapa 2, no 

Quadro 11) teve inspiração nas questões propostas por Fairclough (2003) (Quadro 6, 

no capítulo de revisão da literatura), em relação a categorias como  

a) diferença – a orientação à diferença no texto está caracterizada pelo diálogo, 

conflito, superação, solidariedade ou consenso? 

b) avaliação – a que valores se comprometem os membros da comunidade? 

Conforme a perspectiva crítica adotada neste estudo, a análise contou, ainda, 

com o cruzamento dos dados textuais e contextuais (Etapa 3 – Quadro 11) para 

considerar as evidências encontradas na análise do contexto da comunidade de 

prática estudada e na análise do minicurso de forma inter-relacionada, atentando 

também para as condições históricas/estruturais do contexto social mais amplo. 

Espera-se que os resultados obtidos a partir desses procedimentos analíticos 

em conjunto revelem princípios associados aos sistemas de atividades da CPEAV no 

que diz respeito às práticas de letramentos e processos de PPL. Assim, com base 

nos pressupostos metodológicos, descritos nos primeiros dois capítulos deste texto, 

relatamos, no Capítulo 3, os resultados das análises realizadas neste estudo. 



 



 

CAPÍTULO 3 – RESULTADOS DO ESTUDO 

 

Não creio que basta reunir um grupo de pessoas para produzir a reflexão 
científica, mas acredito que, com a condição de instaurar uma tal estrutura 

de troca que traga em si mesma o princípio de sua própria regulação, 
podem-se instaurar formas de reflexão que hoje não têm lugar e que podem 

ir além de todas as especulações de especialistas [...] e de todas as 
recomendações de comitês e comissões. (BOURDIEU, 1997/2004, p. 18) 

 

Refletir sobre acontecimentos científicos, assim como sugere Pierre Bourdieu 

na citação acima, é refletir sobre processos sociais associados à produção de 

conhecimento, os quais acontecem por meio de trocas/interações em sistemas de 

atividades que constituem comunidades de prática específicas. Refletir sobre as 

formas de fazer ciência significa, portanto, refletir sobre comunidades de produção de 

conhecimento, segundo sua lógica interna. Com base nesse entendimento, buscamos 

mapear os gêneros discursivos associados a práticas de letramentos acadêmicos 

constitutivas do sistema de atividades da CPEAV e as evidências associadas à PPL 

nessa comunidade, a partir da análise dos discursos de seus participantes.  

Para tanto, seguimos o percurso metodológico explicitado no Capítulo 2, e 

apresentamos, no presente capítulo, os resultados desta pesquisa, buscando 

enfatizar as relações entre texto e contexto. O capítulo está organizado em quatro 

seções principais, as quais buscam responder a quatro questões, a saber: 

1. Como se configura o sistema de atividades da CPEAV? (Que atividades 

realizam? Quem são seus participantes, que papéis desempenham? Quais 

são seus objetivos?, etc.); 

2. Que gêneros discursivos associados a práticas de letramentos são 

considerados relevantes nessa comunidade de prática? Qual o discurso dos 

participantes sobre as práticas de letramentos consideradas relevantes no 

âmbito da CPEAV?; e 

3. Em que medida há, nesses discursos, evidências sobre processos de PPL 

nessa comunidade?  

4. Que valores, pressuposições, etc. sobre os gêneros associados a práticas 

de letramentos acadêmicos são enfatizados nos discursos dos participantes 

da CPEAV? Qual o discurso da CPEAV em relação à produção de 

conhecimento em EAV? 
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Assim, a seção 3.1 refere-se à análise do contexto a partir da observação 

participante na CPEAV e da literatura em EAV; a seção 3.2 consiste no mapeamento 

dos gêneros discursivos associados a práticas de letramentos e apresenta uma 

síntese do discurso dos participantes sobre esses gêneros; a seção 3.3 discorre sobre 

evidências associadas aos processos de PPL associados a práticas de letramentos 

acadêmicos; e a seção 3.4 busca complementar os dados apresentados nas outras 

três seções de modo a caracterizar o discurso da CPAEV sobre a produção de 

conhecimento em EAV. 

 

3.1  SISTEMAS DE ATIVIDADES NA CPEAV: ANÁLISE DO CONTEXTO 

Em termos gerais, a CPEAV pode ser caracterizada como uma comunidade de 

produção do conhecimento em EAV relativamente recente, associada a uma 

universidade pública brasileira, que tem como característica central o embate com as 

formas hegemônicas de produção de conhecimento em EAV. Embora a comunidade 

esteja administrativamente associada a um programa de pós-graduação em 

Educação, demonstra um forte vínculo com questões relacionadas às AV, mais 

especificamente à cultura visual (conforme definida no Capítulo 2). Está voltada, 

portanto, à agenda de pesquisa em EAV, ainda que estabeleça pontos de embate com 

os discursos que tradicionalmente circulam nessa cultura disciplinar. 

Antes de detalhar os dados referentes ao contexto da CPEAV, faz-se 

necessário relatar algumas particularidades envolvidas no processo de observação 

participante, pois consideramos que essas foram decisivas para a organização dos 

dados, tal qual apresentamos aqui. Esse breve relato é escrito em primeira pessoa do 

singular por se referir às atividades concretas da autora no sentido de atuar como 

observador participante na CPEAV. Entretanto, as conclusões pertinentes às ações 

referidas envolveram, além das discussões no grupo de pesquisa da autora 

(LABLER), as próprias interações na CPEAV. 

A observação participante teve início em dezembro de 2013, quando fiz os 

primeiros contatos no sentido de efetivamente acompanhar algumas das atividades 

do grupo. Na ocasião, assisti a defesas de mestrado e de doutorado. Apesar de ter 

participado da CPEAV como aluna de licenciatura em AV em seu ano de início (2006), 

não estabeleci mais vínculo acadêmico com a comunidade desde então, a não ser 

como ouvinte em algumas palestras e como visitante em algumas exposições 

assinadas pelos seus participantes. Nesse sentido, a observação participante iniciou 
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de maneira muito tímida e meu conhecimento sobre os participantes, seus papéis e 

atividades era muito limitado (como era de se esperar de um membro recém-

chegado). Foi somente em 2014 que comecei a acompanhar os encontros de forma 

mais intensa, com gravação de áudio e vídeo e maior interação.  

Como uma participante recém-chegada, senti-me novamente “na periferia” da 

comunidade e, inicialmente, tive dificuldades para enxergar a dinâmica dos sistemas 

de atividades. Os obstáculos foram diminuindo na medida em que fui participando dos 

encontros. Assim posto, posso dizer que foi preciso considerar minha própria PPL 

associada às práticas as quais observava e, ao mesmo tempo, participava.  

Embora os dados gerados partam especificamente de um minicurso realizado 

nos dias 15 e 16 de maio de 2014, a interpretação desses dados (tal qual 

apresentamos nas seções subsequentes) só foi possível a partir de uma percepção 

abrangente sobre o contexto da comunidade. Essa percepção abrangente, por sua 

vez, é resultado de minha participação em vários encontros da CPEAV, ao longo de 

2014. Como participante recém-chegada, fiz apontamentos condizentes com essa 

posição (periferia). Comecei a perceber o ambiente, a disposição espacial das 

pessoas e objetos e é este, portanto, o ponto de partida desta análise.  

O LCPEAV é um espaço relativamente amplo (Figura 17): não há separação 

(p. ex., paredes) entre as “estações” de trabalho, os móveis estão dispostos às 

margens da sala, fazendo com que os participantes se voltem para o centro do espaço 

para interagirem (uns de frente para os outros). O ponto focal, entretanto, está na 

parede norte, onde são feitas as projeções. Na figura 24, retângulos representam 

mesas e armários, enquanto os círculos representam assentos. Essa é a disposição 

usual do espaço do laboratório. 

Conforme as necessidades do grupo e das atividades desempenhadas, ou 

seja, dependendo da prática social em que se engajam, o espaço pode ser 

rapidamente rearranjado. As mesas, dispostas como módulos, podem ser afastadas, 

abrindo espaço para novos assentos, aumentando a capacidade de público do espaço 

(Figura 18). Ainda assim, o ponto focal é o local onde projeções podem ser feitas, 

sugerindo o uso frequente dessas tecnologias, especialmente para promover o 

engajamento em gêneros multimodais, envolvendo imagens e vídeos do contexto 

midiático e artístico, por exemplo. O resultado dessa adaptação do espaço é 

semelhante a um “miniauditório”. 
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Figura 17 – Disposição usual do espaço do LCPEAV 

 

 

 

 

Figura 18 – Disposição eventual do espaço do LCPEAV 
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Como miniauditório, o espaço se presta a eventos/atividades eventuais que 

demandam um público mais numeroso, geralmente envolvendo algum visitante (p. ex., 

palestrante, banca examinadora, etc). No caso da Figura 18, as relações espaciais do 

laboratório foram rearranjadas para acomodar o público, a banca examinadora e a 

mestranda que defendia sua dissertação, usando o espaço para projeção. Ainda que, 

nessa configuração haja espaço para mais pessoas na sala, não significa que haja 

mais possibilidades de interação, uma vez que o público fica posicionado um de costas 

para os outros, todos direcionados à parede norte, onde alguém (professor, 

palestrante, candidato, etc.) fala. É interessante notar como, dependendo do tipo de 

interação ou gênero discursivo (minicurso ou sessão reflexiva em oposição à palestra 

ou defesa de dissertação, por exemplo), as relações espaciais do LCPEAV se 

modificam para atender às especificidades das variáveis relações e modo do contexto 

de situação. Podemos interpretar que, independentemente da comunidade de prática, 

a configuração do espaço onde essas práticas ocorrem influenciam, ainda que em 

menor ou maior grau, as variáveis relações e modo do contexto de situação, por 

exemplo, favorecendo ou não a interação entre todos os participantes, promovendo 

(ou restringindo) a alternância de turnos ou a diminuição do distanciamento social, etc. 

Ainda em relação ao espaço LCPEAV e sua relação com o contexto da CPEAV, 

identificamos outro ponto focal: a cozinha (Figura 17), onde ficam micro-ondas, 

cafeteira, jarra elétrica, pia, espaço para guardar utensílios e mantimentos, bombona 

de água mineral, etc. Nela, os participantes preparam café, chimarrão, chá e biscoitos 

para circular durante as atividades do grupo. Essa prática é tão recorrente que, ao 

chegar, os participantes (os mais habituados à CPEAV) logo se dirigem a esse espaço 

para preparar o “lanche” e, ao final, para limpar, arrumar, deixar tudo preparado para 

o próximo encontro. Nesse sentido, até mesmo uma atividade à primeira vista sem 

importância às práticas acadêmicas, pode revelar questões referentes à variável 

relações (do contexto de situação), sugerindo relações hierárquicas ou questões de 

solidariedade na CPEAV. Além disso, essa característica do espaço físico (a cozinha), 

que é ao mesmo tempo resultante e constitutiva das atitudes dos participantes, 

confere uma sensação de aconchego ao ambiente, fazendo com que muitos 

participantes nem saiam da sala durante os intervalos. Isso potencializa as 

possibilidades de interação durante os encontros e, como resultado, muitas decisões 

de cunho prático (acertos referentes ao calendário letivo, encontros de orientação, 

troca de bibliografias, etc.) acabam sendo feitas durante os intervalos das atividades. 
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Nesse espaço, portanto, ao longo de 2014, foram realizados encontros 

referentes aos dois sistemas de atividades já mencionados: o PIBID-AV e o 

GP/CPEAV. O PIBID-AV possui vínculo formal e administrativo com o curso de 

graduação-licenciatura em AV, do departamento de AV da UFB, enquanto o 

GP/CPEAV possui vínculo formal e administrativo com o programa de pós-graduação 

(Mestrado e Doutorado) em Educação da mesma instituição. Embora esses sistemas 

de atividades possam estar burocraticamente associados à departamentos diferentes 

no âmbito da UFB, eles acontecem de forma inter-relacionada dentro da CPEAV. Isso 

significa dizer que, no geral, as atividades realizadas no espaço do LCPEAV podem 

envolver, ao mesmo tempo, tanto participantes do PIBID-AV quanto membros do 

GP/CPEAV e, também, que um participante pode desempenhar diferentes papéis 

sociais em ambos os sistemas, ainda que esteja formalmente registrado em apenas 

um deles. 

Durante o tempo de envolvimento presencial com a comunidade, considerando 

ambos os sistemas de atividades, as observações envolveram as seguintes questões: 

frequência dos encontros; duração; participantes e papéis sociais; dinâmica dos 

encontros; e intertextualidade. Julgamos tais aspectos pertinentes para o 

mapeamento das práticas de letramentos consideradas relevantes nesses sistemas.  

O sistema do PIBID-AV (Quadro 12), associado ao curso de licenciatura em 

AV, tem uma relação mais direta e institucionalizada com escolas públicas da região, 

uma vez que faz parte dos programas de formação de professores do Ministério da 

Educação (Figura 19). As discussões nesse sistema partem da perspectiva do 

professor ou do professor em formação e tendem a abranger questões pertinentes ao 

currículo escolar, sob a ótica do EAV.   

 

Quadro 12 – Dados quantitativos sobre o sistema PIBID-AV 

Frequência dos encontros  Semanais 

Duração aproximadamente 2h 

Total de participantes aproximadamente 30 

Participantes e papéis sociais 
(Figura 19) 

orientadores supervisores graduandos 

2 4 24 
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Figura 19 – Relações hierárquicas PIBID-AV 
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justificativa; 4) é demandada a participação do PIBID-AV no evento acadêmico 

institucional anual para apresentar os resultados do projeto. 

Em termos de organização da informação, os encontros envolvem geralmente: 

o relato sobre o andamento dos projetos na escola, seguido pelo comentário avaliativo 

do supervisor, eventuais questionamentos por parte do orientador e comentários pelos 

colegas; seminários referentes às leituras sobre “culturas juvenis” (acordada no início 

do ano). Há ainda espaço reservado à discussão sobre o cotidiano escolar; avisos 

institucionais e encaminhamentos sobre os próximos encontros. 

A intertextualidade presente no discurso oral dos participantes do PIBID-AV 

corresponde principalmente a referências a outros eventos discursivos, geralmente 

relacionados à vida cotidiana dos participantes. Seja fazendo referência a 

experiências concretas na escola seja na vida fora da escola, há uma tendência a 

generalizações a partir de uma perspectiva subjetiva. Evidência disso são as 

projeções, no discurso oral, entre as quais parecem prevalecer orações (projetantes) 

mentais, na primeira pessoa, seguidas por projetadas que envolvem avaliação (p. ex. 

eu acho que é interessante que...). Constituem os encontros, também, registro 

multimodal de obras de arte, da produção estética/artística realizada nas aulas (na 

escola) e de produtos imagéticos ou vídeos da mídia de massa (referidos como 

produtos da cultura visual). O discurso escrito aparece associado a apresentações em 

PowerPoint (PPT) para guiar os seminários e nos planos de aula, produzidos no início 

do semestre como projeto/planejamento para as intervenções pedagógicas na escola. 

Outro gênero que tem lugar de destaque nas discussões são os diários, produzidos 

pelos professores em formação, sobre as aulas na escola. 

O sistema do GP/CPEAV (Quadro 13), associado aos cursos de mestrado e 

doutorado em Educação, tem, por sua vez, uma relação mais direta com as pesquisas 

desenvolvidas no contexto acadêmico, uma vez que faz parte do programa de pós-

graduação em Educação da UFB. As discussões nesse sistema, apesar de partirem 

da perspectiva do pesquisador ou do pesquisador em formação, abrangem questões 

pertinentes tanto ao contexto acadêmico quanto ao contexto escolar, sob uma 

perspectiva teórica interdisciplinar. Essa perspectiva parece privilegiar os campos do 

EAV, das AV e da Educação, mas também explora questões da Sociologia e da 

Filosofia.
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Figura 20 – Relações hierárquicas no âmbito da instituição 
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Quadro 13 – Dados quantitativos sobre o sistema GP/CPEAV (encontros presenciais) 

 

Frequência dos encontros  geralmente quinzenais 

Duração aproximadamente 3h 

Total de participantes aproximadamente 14 por encontro 

Participantes (em média) e 
papéis sociais (Figura 21) 

orientadores 2 

pós-graduandos 10 

graduandos 2 

professor de escola 1 

convidados 1 por encontro 

 

Vale ressaltar que, dentre os alunos de pós-graduação, estão profissionais de 

diferentes áreas do conhecimento (Pedagogia, Biologia, Dança, AV, História, Ciências 

Sociais, etc.) e tanto graduandos (em AV) quanto o professor de escola que participam 

dos encontros são candidatos à seleção dos cursos de pós-graduação. A Figura 21 

nomeia e organiza as relações entre os participantes dos encontros presenciais do 

GP/CPEAV. 

Figura 21 – Relações hierárquicas no GP/CPEAV 

 

Orientadora
Coordenadora

Tarsila

Doutorandos

Charles B.

Abigail de 
Andrade

Déa Junqueira 

Valquiria 
Chiarion

Mara Martins

[...]

Mestrandos

Frida 
Baranek

Adalgisa 
Campos

Ana André

[...]

Graduandos-PIBID

Vaco Prado

Camille 
Claudel

[...]

Candidatos

Giselda Leirner

Silvia Feliciano

Jandira Lorenz

Jan Saudek

Nair Kremer

[...]

Convidados 
especialistas

Albert Einstein

Madalena Schwartz

Orientador
Coordenador

Sá Nogueira
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Em relação à dinâmica dos encontros do GP/CPEAV, eles são orientados pelos 

coordenadores, especialmente Tarsila, e contam com, principalmente, alunos do 

mestrado e doutorado em Educação, que desenvolvem projetos com diferentes 

pesquisadores/orientadores da linha de pesquisa da qual o GP/CPEAV faz parte. Em 

geral, a frequência dos participantes é menos regular do que nos encontros do PIBID-

AV. Possíveis explicações para essa falta de regularidade incluem o fato de não haver 

obrigatoriedade quanto à justificativa formal para ausência, como há no PIBID-AV, e 

o de que a maioria dos participantes pós-graduandos realizam outras atividades 

acadêmicas e/ou profissionais concomitantemente à participação no GP/CPEAV. 

As leituras são combinadas previamente para o semestre ou para o ano e 

parecem seguir o critério “autor” (p. ex. a obra de Barthes; a obra de Benjamin). 

Especialmente no ano de 2014, em que o foco dos estudos era na obra de Roland 

Barthes, os discursos revelaram uma preocupação com os processos de escrita. O 

processo de escrita, entretanto, parece não ser discutido em relação a gêneros 

discursivos, mas à produção textual de autores específicos ou à própria escrita como 

processo. Inclusive, as discussões frequentemente abordam os contextos sócio-

históricos em relação aos autores, mais do que os conceitos propriamente ditos. Essa 

característica pode ser interpretada em associação à cultura disciplinar: as relações 

sociais são mais fortes que relações epistêmicas (HOOD, 2011). Em termos de 

conteúdo, a dinâmica envolve geralmente: seminários a cargo dos alunos; seminários 

a cargo de especialistas convidados; discussões sobre os processos de escrita; 

“tensionamento do texto” a partir de relações intertextuais com obras artísticas 

(visuais, literárias, etc); pareceres dos trabalhos defendidos ou qualificados (esses em 

casos menos frequentes); relatórios dos encontros. 

Em termos gerais, a intertextualidade estabelecida no discurso oral dos 

participantes do GP/CPEAV corresponde principalmente a relações entre autores e 

conceitos, entre textos de outras disciplinas prévias e concomitantes e relatos da 

experiência individual – sendo que as relações sociais são enfatizadas nos textos 

(ênfase no conhecedor). A escrita, no entanto, é parte do cotidiano acadêmico (notas, 

relatos, diários de aula e de pesquisa, narrativas autobiográficas como parte das teses 

e dissertações, artigos, resumos submetidos a eventos, etc). As relações intertextuais 

estabelecidas entre os textos estudados e a própria produção científica geralmente 

são apontadas a partir de uma perspectiva subjetiva (Na minha pesquisa...; Eu acho 

que...).  
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Os dois sistemas referidos acima se interconectam na medida em que os 

participantes transitam entre eles. Não somente os professores, mas também os 

alunos podem participar de atividades referentes aos dois sistemas. Por exemplo, 

participantes do GP/CPEAV, alunos de pós-graduação, realizam docência orientada 

ou atuam como professores substitutos na graduação enquanto os alunos e 

professores de escola, participantes do PIBID-AV são convidados a interagir com o 

GP/CPEAV como audiência em palestras e seminários ou como candidatos à pós-

graduação.  

Assim, em termos gerais, a análise do contexto da CPEAV aponta para uma 

ênfase no jogo de forças centrípetas e centrífugas em relação ao contexto mais amplo 

da academia. Se, por um lado, as práticas que compõem os sistemas de atividades 

da comunidade precisam se conformar às exigências da academia (principalmente no 

que se refere a exigências burocráticas e administrativas), por outro, buscam se 

distanciar das formas tradicionais de se fazer ciência em EAV. Esse distanciamento é 

visto como relativo, uma vez que, tanto no PIBID-AV quanto no GP/CPEAV, os 

participantes demonstram estar em acordo com os códigos de produção textual 

pertinentes às humanidades, colocando a ênfase nas relações sociais (HOOD, 2011), 

mas buscam caminhos alternativos em EAV, conforme a agenda da cultura visual 

(HERNÁNDEZ, 2011) e da a/r/tografia (DIAS, 2013ab). 

Nossa análise do contexto apontou que discussões sobre as práticas de 

letramentos acadêmicos constituem ambos os sistemas, mas mais especialmente o 

GP/CPEAV. Essa inclinação ao tema práticas acadêmicas nas discussões do grupo 

de pesquisa orientou nossas escolhas para a análise textual, a qual se refere ao 

minicurso no âmbito do GP/CPEAV. 

Conforme veremos nas seções de análise dos expoentes linguísticos 

associados à práticas de letramentos acadêmicos, optamos por analisar a transcrição 

dos discursos referentes ao segundo dia de minicurso ministrado por Charles B. Esse 

recorte se deu pelo fato de, nesse dia, mais participantes do GP/CPEAV estarem 

presentes e porque, no primeiro dia, apenas participantes do PIBID-AV constituíram a 

audiência do minicurso. Entendemos que considerar um público com participantes de 

ambos os sistemas nos possibilitaria uma visão mais representativa de, por exemplo, 

processos de PPL na CPEAV.   

Assim, para responder às questões pertinentes às práticas de letramentos 

acadêmicos, aos processos de PPL e aos sistemas de atividades da comunidade, 
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consideramos a transcrição do segundo dia (16 de maio de 2014) de minicurso. Esse 

minicurso, ministrado por um dos membros mais experientes da comunidade (Charles 

B.), pareceu-nos especialmente pertinente à analise por abordar também questões 

especificamente associadas a práticas de letramentos e processos de escrita. 

O minicurso durou uma tarde inteira. Os participantes (aproximadamente 20 

pessoas) chegavam e saíam na medida em que suas agendas permitiam, mas a 

maioria permaneceu a tarde toda, incluindo esta autora. Apresentamos, no Quadro 

14, a lista dos participantes do minicurso, com papel social na CPEAV e indicação do 

codinome, o qual faz referência a artistas.  

 

Quadro 14 – Participantes no segundo dia de minicurso 

 
Papel Social Codinome 

Coordenador(a)/Orientador(a) 
Tarsila do Amaral 

Rolando Sá Nogueira 

Doutorando(a)s 

Charles B. 

Abigail de Andrade 

Déa Junqueira 

Mestrando(a)s 

 

Frida Baranek 

Adalgisa Campos 

Ana André 

Graduando(a)s – PIBID 

Vasco Prado 

Camille Claudel 

Johanna Calle 

Iole de Freitas 

Oswald Goeldi 

Leonilson 

Paula Rego 

Bia Dória 

Candidato(a)s 

Nair Kremer 

Jan Saudek 

Cacá Drummond 

 

Em relação ao contexto de situação, podemos descrever a variável campo 

associada a discussões sobre letramentos acadêmicos a partir dos resultados de uma 

tese em EAV. Sobre a variável relações, podemos dizer que há uma hierarquia 

conforme as relações apontadas no Quadro 14, mas, em geral, Charles B. é quem 

propõe as reflexões e o principal mediador das discussões, Tarsila e Sá Nogueira 

desempenham um papel aparentemente secundário nessa mediação e os outros 

participantes desempenham seu papel como audiência ativa nas discussões. Quanto 

à variável modo, o discurso é relativamente formal (considerando o contexto 
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acadêmico), essencialmente oral (embora seja multimodal em sua totalidade); trata-

se de interação face-à-face, com alternância de turnos, sendo que Charles B. é o 

participante com turnos mais numerosos e extensos. Em relação à organização da 

informação, apresenta uma parte inicial, com a apresentação dos participantes e a 

descrição do trabalho em andamento, desenvolve-se a partir de um ziguezague entre 

intertextos (vídeos, citações, músicas, etc.) e discussões acerca das relações 

intertextuais, e uma parte final com avaliação do minicurso e projeção de novos 

encontros. 

Reconhecemos esses fichamentos sobre o contexto da CPEAV como o ponto de 

partida para a análise textual. Como a ponta de um iceberg, essas observações dizem 

respeito a aspectos mais gerais da comunidade, observáveis durante esse período de 

participação na CPEAV, corroborando a premissa etnográfica de que o entendimento 

de uma comunidade de prática demanda tempo e envolvimento. Esses dados 

contextuais são importantes, também, na medida em que permitem-nos tecer 

considerações/interpretações acerca dos dados sobre as práticas de letramentos 

recorrentemente mencionadas, evidências sobre os processos de PPL e o(s) 

sistema(s) de atividades conforme estão envolvido(s) na transcrição do encontro 

referente ao minicurso, os quais descrevemos nas próximas seções. 

 

3.2  O DISCURSO DA CPEAV SOBRE PRÁTICAS DE LETRAMENTOS 

ACADÊMICOS: GÊNEROS DISCURSIVOS CONSIDERADOS RELEVANTES NA 

COMUNIDADE 

Para identificarmos as práticas de letramentos acadêmicos pertinentes ao 

sistema de atividades da CPEAV, seguimos o critério de recorrência, ou seja, 

identificamos as práticas de letramentos recorrentemente mencionadas pelos 

participantes, enfocando as práticas de escrita. Esse critério se mostrou 

especialmente pertinente já que o minicurso foi desenhado para destacar questões 

sobre escrita/pesquisa em EAV. Além disso, a partir da observação participante, foi 

possível perceber que processos de pesquisa em EAV, os quais estão intimamente 

associados a práticas de letramentos acadêmicos (especialmente a gêneros 

discursivos escritos), correspondem à temáticas recorrentes dos estudos dessa 

comunidade. A recorrência da pesquisa e da escrita em EAV como temática sugere 

que esta é uma preocupação da comunidade como um todo frente à cultura disciplinar. 
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Esta análise está organizada em duas subseções, em que buscamos relatar a 

análise dos expoentes linguísticos associados a práticas de letramentos acadêmicos 

(seção 3.2.1) e o discurso dos participantes sobre essas práticas (seção 3.2.2). 

 

3.2.1 Expoentes linguísticos associados a práticas de letramentos acadêmicos 

Identificamos, na transcrição do segundo encontro de minicurso, um total de 

696 ocorrências de expoentes linguísticos associados a práticas de letramentos 

acadêmicos. Foram considerados recorrentes os expoentes linguísticos com, pelo 

menos, duas ocorrências, mencionados por participantes diferentes ao longo das 

discussões em cada dia de minicurso. Segundo esse critério, foram desconsideradas: 

menções isoladas (feitas apenas uma vez por um participante) e menções com baixa 

recorrência (2 ou 3 ocorrências) no discurso de um mesmo participante. As menções 

isoladas correspondem a 16 expoentes linguísticos: sumário, chat, perfil do facebook, 

visualidade, composição, blog, mapas aéreos de cidades, atividade, fazeres, manuais, 

gráficos, telenovelas, conversa pelo msn, bibliografias, dissertação e produto. As 

menções com baixa recorrência correspondem a 15 ocorrências de sete expoentes 

linguísticos: resumo, música, literatura de cordel, documentação, vestibular, mapa 

conceitual e seminário. 

Dentre os expoentes linguísticos de práticas de letramentos acadêmicos, há 

substantivos ou grupos nominais associados a gêneros discursivos do contexto 

acadêmico, seja de modo mais preciso/explícito (p. ex., artigo acadêmico) seja menos 

explícito (p. ex., a escrita da minha pesquisa). Nos casos em que a referência a uma 

prática de letramento é feita de forma menos precisa, consideramos o contexto e co-

texto para interpretá-la. Assim, o grupo nominal “a escrita da minha pesquisa”, por 

exemplo, pode apontar para diferentes práticas de letramentos acadêmicos conforme 

o participante, autor do discurso. Por exemplo, pode significar tese, se enunciado por 

um doutorando, dissertação, por um mestrando ou ainda projeto de tese por um 

candidato ao doutorado. Conforme aponta a Tabela 2, grande parte das 665 

ocorrências desses expoentes linguísticos acontecem de forma menos precisa em 

relação ao gênero discursivo. Por essa razão, os dados foram organizados conforme 

as menções no discurso dos participantes e não correspondem, necessariamente, a 

nomes de gêneros discursivos específicos, como “artigo acadêmico”, por exemplo.  
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Tabela 2 – Expoentes linguísticos associados a práticas de letramentos 

(continua) 

EXPOENTE LINGUÍSTICO MENÇÕES 

1.  Pesquisa 133 

 Como termo guarda-chuva, referindo-se tanto ao processo de investigação quanto ao 

produto/produção escrita de final de curso – [relatório de]estágio; TFG/TCC51; monografia; 

dissertação; tese) (também: escrita da pesquisa; estudo de tese) 

42 

 Como processo/espaço de investigação, envolvendo vários processos e práticas sociais no contexto 

acadêmico (também: pesquisa do bacharelado; investigação; investigação em Educação; estudo) 

91 

2.  Obra 92 

 Como conjunto ou parte da produção artística/visual de artista (cópia duma obra, obra de arte); 

também: produções originais, produção coletiva, escultura, foto, cerâmica, retrato, estátuas; ou 

ainda desenho; pintura; poemas visuais; poesias visuais; poesia concreta; poesia) 

87 

 Como conjunto ou parte da produção intelectual de especialista 5 

3.  Aula 67 

 Como espaço para engajamento em gêneros discursivos, sob o ponto de vista do professor da 

escola (pesquisador em formação) (também: estágio) 

22 

 Como espaço para engajamento em gêneros discursivos, sob o ponto de vista do professor da 

universidade (pesquisador) 

26 

 Como espaço para engajamento em gêneros discursivos, sob o ponto de vista de ambos -- professor 

da escola (pesquisador em formação) e professor da universidade (pesquisador) 

10 

 Como planejamento/plano de aula (também: planejamento; planejamento de uma aula; programa; 

escrita da aula) 

9 

4.  Texto 58 

 Como termo guarda-chuva, referindo-se a materialidades linguísticas no contexto científico, sem 

especificação do gênero discursivo (também: texto acadêmico; texto acadêmico científico; novo 

texto) 

34 

 Como termo guarda-chuva, referindo-se a materialidades linguísticas, sem especificação do 

contexto (também: texto linear) 

18 

 Como referência a textos que circulam em diferentes contextos (diferentes gêneros discursivos), 

mas servem à produção de conhecimento em Ensino de AV na universidade ou na escola (também 

texto de significação) 

6 

5.  Trabalho 43 

 Como termo guarda-chuva para fazer referência a gêneros acadêmicos, sem especificá-los 

(associado ao professor-artista-pesquisador em formação) 

16 

 Como sinônimo de pesquisa enquanto processo social na academia, instância de formação 5 

 Como sinônimo de produção artística (também: trabalho plástico/visual, trabalho de desenho, 

trabalho do primeiro semestre, trabalho em fotografia/trabalho fotográfico) 

22 

6.  Escrita/Narrativa 39 

 Como produção textual escrita sobre pesquisa para fins de discussão no minicurso (exercício da 

escrita; escrita; atividade; narrativa) 

21 

 Como produção de gêneros acadêmicos escritos, materializações do processo de pesquisa 

(escrita/escrita da pesquisa; narrativa; registro) 

10 

 Como materialidade linguística e/ou visual; escrita sem especificação em relação ao gênero ou ao 

contexto (narrativa; escrita como as que eu trouxe aqui) 

8 

7.  Livro (científico) 33 

 Passagem de livro científico 4 

 Livro científico na íntegra 19 

 Livro como parte de coletânea (volume) 10 

8.  Imagens  32 

 Como produtos da cultura visual (também: ilustração)  

9.  Entrevista 22 

 Gênero discursivo multimodal – contexto jornalístico – usado como “disparador” no contexto 

científico – Entrevista com especialistas (artistas e filósofo)  (também: Abecedário – título de 

entrevista publicada)  

 

10.  Vídeo 21 

 Como termo guarda-chuva para textos multimodais em diferentes gêneros, geralmente 

disponibilizados online (também: vídeos pornôs, clipe, animação) 

 

 

                                                           
51 TCC ou TFG se referem ao trabalho de conclusão de curso ou trabalho final de graduação, prática 
de letramento acadêmico (escrita) na qual o graduando precisa se engajar como pré-requisito para 
obter o grau (bacharelado ou licenciatura). Na prática, pode equivaler a um artigo ou à uma monografia, 
dependendo do curso no qual o graduando está matriculado.  
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Tabela 2 – Expoentes linguísticos associados a práticas de letramentos 
(conclusão) 

11.  Projeto 18 

 Como termo guarda-chuva para intenção de estudo científico 16 

 Como projeto de ensino/pesquisa/extensão 1 

 Como projeto de dissertação (proposta para o mestrado) 1 

12.  Tese 17 

 Gênero acadêmico, consolidação do processo de doutoramento 16 

 Ideia defendida 1 

13.  Disparadores/dispositivos 15 

 Disparadores (conceito associado à “Deleuze”, a partir de “Foucault”) – gêneros discursivos em 

diversos contextos para fomentar discussão, reflexão ou produção de sentido em relação a 

temáticas relevantes seja na pesquisa, seja na sala de aula (também possibilidades e algumas 

coisas) –> elementos que fomentam/justificam/embasam as novas formas de organização de uma 

comunidade  

11 

 Dispositivo (Foucault) 4 

14.  Artigo acadêmico 10 

 Artigo 9 

 Paper 1 

15.  Minicurso/curso 8 

 Minicurso ministrado por Charles B.  (também: curso)  

16.  Revista/Publicação científica 8 

 Como publicação periódica acadêmica (revista; publicação)  

17.  Capítulo 7 

 Como parte de livro, tese ou dissertação (também: capítulo de metodologia)  

18.  Site 7 

 (web)site  

19.  Diário 6 

 Gênero discursivo associado à prática do professor/artista/pesquisador, registro multimodal e 

subjetivo do andamento das aulas e/ou da pesquisa com ênfase em assuntos pertinentes à prática 

docente 

 

20.  Apresentação 6 

 Como comunicação científica mediada por tecnologias – resultado de trabalho final (ex. 

apresentação para defesa de tese) (também PowerPoint) 

 

21.  Defesa de Mestrado/Mestrado 5 

 Defesa da dissertação  

22.  Qualificação de doutorado 5 

 Qualificação de doutorado  

23.  Filme  4 

 Como gênero multimodal, produto cinematográfico  

24.  TCC 3 

 Trabalho de conclusão de curso de graduação em AV – gênero acadêmico associado ao 

Bacharelado (também TFG) 

 

25.  Avaliação 2 

 Como instrumento de avaliação em sala de aula 1 

 Como mostra de trabalhos artísticos realizados durante um semestre para banca de avaliação 1 

26.  Monografia 2 

 Texto final para obtenção de título de especialista (Monografia)  

27.  Material 2 

 Como textos produzidos e consumidos no contexto científico, sem especificação do gênero 

discursivo 

 

TOTAL 665 

 

As menções a práticas de letramentos recorrentemente identificadas neste 

estudo correspondem a 27 grupos de expoentes linguísticos no discurso dos 

participantes. A Tabela 2 apresenta esses expoentes linguísticos identificados nos 

discursos referentes ao corpus. Dentre os expoentes linguísticos identificados, há 

cinco (em 178 ocorrências) que não parecem corresponder a práticas de letramentos 

acadêmicos, mas sim a processos sociais mais amplos que não necessariamente 



152 

venham a resultar em algum exemplar (escrito) de gênero discursivo, a saber: 

pesquisa como processo de investigação (91 ocorrências); obra como conjunto ou 

parte de produção intelectual de especialista sem especificação de gênero discursivo 

(5 ocorrências); aula como espaço para engajamento em diferentes práticas de 

letramentos, sem especificação de gênero discursivo (58 ocorrências);  texto como 

materialidade linguística sem especificação do gênero discursivo ou do contexto em 

que acontecem (18 ocorrências); trabalho como processo de investigação na 

academia (5 ocorrência); tese como ideia postulada/defendida (1 ocorrência). Por 

apresentarem sentido tão abrangente, essas ocorrências acabaram por ser 

desconsideradas nesta análise. 

Dessa forma, apesar de o termo pesquisa ser mais recorrente no corpus, se 

considerarmos apenas as 587 ocorrências restantes, a prática social que mais 

aparece especificada no discurso dos participantes é a obra de arte (Gráfico 1).  

 
Gráfico 1 – Práticas de letramentos acadêmicos: recorrência 
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Conforme ilustra o Gráfico 1, o termo obra (juntamente com outros termos que 

fazem referência ao mesmo tipo de prática social, como poesia visual, desenho e 

cerâmica, por exemplo) chega a apresentar o dobro de representatividade no corpus 

(12,50% das menções) do que o termo pesquisa, que o segue com 6,03% das 

menções a práticas de letramentos. O Gráfico 1 também revela uma tendência de 

referências a práticas de letramentos por meio de termos associados a processos 

mais abrangentes (ou menos específicos) do que os nomes dos gêneros discursivos 

acadêmicos que circulam na comunidade: pesquisa, texto, escrita, narrativa são 

encontrados no corpus como referência a teses, dissertações, TCCs, artigos, etc. 

Interpretamos esse fenômeno como evidência de uma ênfase que os membros da 

CPEAV dão aos processos sociais pelos quais passam cada participante, em 

detrimento dos produtos desses processos (os textos, por exemplo).  

Outra explicação para tal fenômeno poderia estar associada ao conceito de 

PPL (LAVE; WENGER, 1991): a ideia de que a referência a gêneros de forma 

específica depende da trajetória do participante na comunidade, ou seja, quanto mais 

ele/ela participa das práticas de uma comunidade, mais percebe suas particularidades 

e relações, assumindo papéis protagonistas. Segundo esse raciocínio, a expertise 

conquistada ao longo do tempo em uma comunidade poderia ser evidenciada no 

discurso a partir de referências explícitas e específicas aos gêneros discursivos que 

constituem os sistemas de atividades da comunidade.  

Entretanto, apesar de nossos dados sobre a CPEAV corroborarem o princípio 

da PPL a partir de outras evidências (na seção 3.4), essa forma de referência às 

práticas de letramentos é recorrente mesmo entre membros mais experientes, 

conforme mostram os discursos de Charles B. e Tarsila (Exemplos 1 e 2). 

 
Exemplo 152  

Eu acho que, na pesquisa, isso que vocês tão falando tem muita relação com a questão da 
pesquisa, no sentido, assim, de pensar os parâmetros mínimos que esperam da gente quando 
a gente apresenta um texto acadêmico, né? (CHARLES B., p. 10) 
 

Exemplo 2 

Pensando nisso, na questão da escrita e da pesquisa, quando a gente vai fazer uma pesquisa, 
por que que a gente não pode partir do meio, né, e de falar daquilo que nos interessa? 
(TARSILA, p 13) 

 

                                                           
52 Os grifos, negrito e sublinhado, nos excertos de discurso dos participantes correspondem, 
respectivamente, aos expoentes linguísticos associados à práticas de letramentos acadêmicos e a 
trechos considerados pertinentes para a interpretação dos mesmos.  



154 

A partir do co-texto, no Exemplo 1, podemos inferir que Charles B. fala da 

pesquisa em termos gerais, associando tal termo à dimensão mais concreta da prática 

social sem necessariamente especificar o gênero (textos acadêmicos). Por se tratar 

de um participante mais experiente, inferimos que, se Charles B. se referisse a uma 

situação específica, provavelmente faria uma escolha lexical mais especificamente 

associada ao gênero em questão, já que teve a chance de engajar-se anteriormente. 

Também em termos gerais, no Exemplo 2, Tarsila se refere a gêneros da academia 

sob o rótulo de pesquisa. Considerando os diferentes estágios da PPL dos 

participantes, referir-se aos diferentes gêneros nos quais eles se engajam (um 

graduando em TCC; um mestrando em dissertação, etc.) pelo rótulo pesquisa parece 

ser mais econômico.  

 Ao relacionarmos as ocorrências dos expoentes linguísticos associados a 

práticas de letramentos com o contexto mais abrangente da CPEAV, podemos 

classificá-los em dois tipos de práticas de letramentos associadas ao papel de 

professor/artista/pesquisador em formação: a) práticas como requisitos mínimos do 

contexto acadêmico e b) práticas como especificidades da CPEAV (Quadro 15).  

  

Quadro 15 – Classificação das práticas de letramentos: requisitos mínimos do contexto acadêmico e 
especificidades da CPEAV 

 

PRÁTICAS DE LETRAMENTOS: REQUISITOS 
MÍNIMOS DO CONTEXTO ACADÊMICO 

PRÁTICAS DE LETRAMENTOS: 
ESPECIFICIDADES DA CPEAV 

Expoente linguístico 
Recor-
rência Expoente linguístico 

Recor-
rência 

Pesquisa 42 Obra 87 

Texto 40 Imagens 32 

Livro 33 Escrita/Narrativa 29 

Projeto 18 Entrevista 22 

Tese 16 Trabalho: prod. Artística 22 

Trabalho: gên. acadêmicos 16 Vídeo 21 

Artigo acadêmico 10 Disparadores/dispositivos 15 

Escrita/Narrativa: gên. acadêmicos 10 Aula 9 

Revista 8 Minicurso 8 

Capítulo 7 Site 7 

Apresentação 6 Diário 6 

Defesa de Mestrado 5 Filme  4 

Qualificação de Doutorado 5 Avaliação 2 

TCC 3  
 Monografia 2 

Material  2 

Total  223 Total 264 
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Entendemos as práticas do primeiro tipo como aquelas que, apesar de 

apresentarem particularidades associadas a cada cultura disciplinar, permeiam 

qualquer comunidade de produção de conhecimento na academia, pois sua 

estabilidade relativa é resultante de (ao mesmo tempo em que constitui) as forças 

centrípetas (BAKHTIN, 1952-1953/2003) do contexto acadêmico. Correspondem, 

portanto, às práticas de letramentos comuns a diferentes culturas disciplinares que 

constituem a academia. Por exemplo, em qualquer comunidade de produção de 

conhecimento, a tese é o requisito básico para o título de doutor, enquanto a 

dissertação é requisito para o título de mestre, o relatório de estágio é requisito para 

o grau de licenciado e o TCC para o grau de bacharel.  

As práticas do segundo tipo correspondem a práticas de letramentos 

consideradas específicas à comunidade investigada. Essas práticas são recorrentes 

no discurso dos participantes dessa comunidade, mas podem ser consideradas como 

não pertinentes a outras comunidades acadêmicas. Por exemplo, a obra/trabalho, 

com significado de produção/pesquisa artística, é, neste estudo, uma prática de 

letramento acadêmico recorrentemente referida no contexto da CPEAV. Se 

considerarmos uma comunidade de produção de conhecimento no campo das Exatas 

(como Química, por exemplo), o termo “obra” provavelmente não estaria entre as 

práticas de letramento mais recorrentes no discurso de seus participantes. Nesse 

sentido, essas práticas são resultantes de (ao mesmo tempo em que constituem) as 

forças centrífugas (BAKHTIN, 1952-1953/2003) do contexto particular da CPEAV em 

relação ao contexto mais amplo da academia. Correspondem, portanto, a práticas de 

letramentos acadêmicos apenas no âmbito da CPEAV e, possivelmente, em outras 

comunidades em EAV.  

As práticas de letramentos acadêmicos, que se mostraram ambíguas num 

primeiro momento, foram classificadas a partir do contexto em que apareciam. Por 

exemplo, o minicurso e a aula poderiam corresponder a práticas de letramentos em 

qualquer comunidade acadêmica ou comunidades associadas a cursos de 

licenciatura, no segundo caso. Entretanto, considerando o discurso dos próprios 

participantes, foi possível classifica-las como especificidades da CPEAV porque 

apareciam associadas a um discurso de resistência aos discursos tradicionais – 

resistência ao conhecimento compartilhado entre comunidades de diferentes 

disciplinas sobre minicurso ou aula, conforme aponta o discurso de Charles B. sobre 

minicurso (Quadro 18).  
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O Gráfico 2 mostra a proporção dos dois tipos de práticas de letramentos em 

relação ao total de menções recorrentes no corpus (27 expoentes linguísticos em 696 

ocorrências), desconsiderando os casos em que as referências feitas não são 

suficientemente específicas para identificarmos um gênero discursivo ou um contexto. 

Dessa forma, em aproximadamente 75% das menções específicas identificadas no 

corpus, 32,04% são referentes a práticas como requisitos mínimos do contexto 

acadêmico enquanto 37,93% são referentes a especificidades da CPEAV.  

 

Gráfico 2 – Práticas de letramentos acadêmicos: requisitos mínimos do contexto acadêmico e 
especificidades da CPEAV 

 

 

 

Ainda que haja um equilíbrio relativo entre as menções a requisitos básicos do 

contexto acadêmico e as menções a especificidades da CPEAV, devemos considerar 

o fato de que os agrupamentos de expoentes linguísticos associados às práticas de 

letramentos específicas da CPEAV são em menor número (13 tipos), mas apresentam 

maior recorrência (264) em relação os agrupamentos de expoentes linguísticos 

associados a práticas como requisito do contexto acadêmico (16 tipos, totalizando 223 

ocorrências).   

Essas relações entre os dados sugerem que, nos sistemas de atividades da 

CPEAV, um papel ligeiramente mais central do que aquele conferido às práticas do 

contexto acadêmico em geral é conferido às práticas de letramentos acadêmicos 

específicas da comunidade, pelo menos no discurso desses participantes. Ainda que 

ambos os tipos de práticas sejam constitutivos dos sistemas de atividades da 

comunidade, a atribuição de um papel mais central às práticas especificas da CPEAV 

pode estar associada à busca por um discurso alternativo aos discursos hegemônicos 
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da cultura disciplinar, conforme apontamos na síntese sobre os aspectos centrais do 

discurso da CPEAV (seção 3.4).    

De certa forma, as relações estabelecidas entre essas práticas consideradas 

“estranhas” (sob o ponto de vista de um outsider53), como obras de arte e outros 

produtos da cultura visual, e aquelas consideradas tradicionais no contexto acadêmico 

(a tese, o artigo, etc.) correspondem aos meios pelos quais os participantes “furam” a 

barreira do convencional, em resistência aos discursos hegemônicos. Essa resistência 

é recorrentemente referida pelos participantes mais experientes da comunidade 

(como Tarsila, Sá Nogueira e Charles B.) explicita ou implicitamente e está presente 

na temática de pesquisa da maioria dos participantes. Por exemplo, durante os 

seminários de pesquisa observados, perguntas como “No que consiste a pesquisa em 

Educação?” e “De onde eu parto para fazer uma pesquisa?” são recorrentes e 

geralmente abordadas sob um ponto de vista problematizador, que questiona os 

modos tradicionais e propõe a coexistência de diferentes e novos modos de fazer 

pesquisa. Essas propostas de diferentes modos de fazer pesquisa geralmente 

enfatizam o pesquisador/conhecedor em vez do conhecimento (HOOD, 2011), ainda 

que envolva a articulação de princípios e conceitos.  

Em análise prévia (SCHERER; MOTTA-ROTH, 2015) de uma seção de 

orientação em que estavam presentes apenas Tarsila e seus orientandos para 

discutirem os pareceres dos integrantes das bancas das últimas teses e dissertações 

defendidas, identificamos, no discurso de Charles B., argumentos sobre o gênero tese 

que exemplificam esse ponto de vista problematizador em busca de discursos 

alternativos e diferentes modos de fazer pesquisa (Exemplo 3).  

Nessa seção de orientação, Charles B. refere-se à tese como livro-objeto, 

descrevendo um gênero híbrido que inter-relaciona características do gênero tese 

(tipicamente associado ao papel social de pesquisador), segundo uma perspectiva da 

Educação (papel social de professor), ao gênero livro de artista (tipicamente 

associado ao papel social de artista). Ao fazê-lo, Charles B. estabelece relações 

interdiscursivas, a partir de um terceiro papel social: o de pesquisador-artista-

professor ou, segundo os preceitos da a/r/tografia, artist-researcher-teacher (DIAS, 

2013).  

                                                           
53 No caso deste estudo, outsider corresponderia ao indivíduo não familiarizado com os preceitos da 

CPEAV ou mesmo alguém que assuma uma postura tradicional frente à cultura disciplinar em EAV e 
ao contexto acadêmico, promovendo um choque de paradigmas. 
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Exemplo 3 

Então, a tese da minha tese é essa, né? Que existe uma maioria nas pesquisas e [...] não 

estamos lá. E que a minha pesquisa, então, procura o devir menor dessa maioria, né? Uma 

língua, uma gagueira dessa língua que não é algo para ser tomado, um padrão a ser replicado, 

né, mas que diz do meu processo de pesquisador no campo da educação, que procura operar 

essa pesquisa na margem e, por isso, a forma... A forma, nesse sentido, não tá dissociada 

desse conteúdo que a forma da tese, que busca um, uma... sobrejustaposições com as 

imagens, com os textos, com uma escrita mais poética. Diz respeito a essa margem, à produção 

dessa margem. Então, a tese é um livro-objeto, o qual se apresenta não com um resultado 

de processo, não é um relatório de uma pesquisa – que a E. mais ou menos chama de um 

relatório de pesquisa, né? Não é! – mas é o próprio processo atualizado, né, estratificado 

minimamente para ser tomado como essa gagueira que opera na margem. Então é isso. 

(CHARLES B., em seminário de orientação) 

 

No Exemplo 3, a tese (versão final do texto base para a realização da defesa e 

subsequente obtenção do título de doutor) é considerada por Charles B. em sua 

multiplicidade de modos semióticos como um livro-objeto que atualiza o processo de 

pesquisa na inter-relação entre imagens, textos (possivelmente em referência aos 

conceitos articulados) e uma escrita mais poética (subjetiva e metafórica). Ao definir 

sua tese nesses termos, Charles B. revela o caráter multimodal da tese/livro-objeto 

como marca da interdiscursividade entre os campos e responsável pelo discurso 

alternativo, evidenciado também pela oposição ao discurso da 

pesquisadora/parecerista E. (Não é!).  

Em qualquer sistema de atividades, conforme explicam Bawarshi e Reiff (2003, 

p. 124, com base em RUSSEL, 1997), é a articulação entre os sujeitos, as ferramentas 

mediacionais (materiais e semióticas) e o objeto que promovem a produção de algum 

resultado. Aplicando esse raciocínio à análise do discurso de Charles B., inferimos 

que, ao discordar de sua avaliadora (considerada experiente na disciplina já que avalia 

a tese de Charles B.) e enfatizar o caráter multimodal da tese, esse participante 

redireciona/reorganiza os propósitos e as ferramentas mediacionais tipicamente 

compartilhados na cultura disciplinar.  

Considerando que o discurso de Charles B. é apoiado pelos discursos dos 

participantes mais experientes da CPEAV (p. ex., os orientadores/coordenadores 

Tarsila e Sá Nogueira) e ecoa nos discursos dos participantes menos experientes (p. 

ex., as mestrandas Adalgisa e Ana André), vemos, no discurso da CPEAV como um 

todo, um deslocamento (ou reorganização) do que seria um sistema de atividades 

típico da disciplina. Logo, é por meio desse deslocamento, dessa reorganização de 
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seu sistema de atividades que a CPEAV resiste aos discursos hegemônicos da 

disciplina e do contexto acadêmico em geral. 

Em outros aspectos, entretanto, os discursos da CPEAV corroboram as formas 

de organização típicas da disciplina. Se analisarmos apenas as menções a práticas 

consideradas requisitos mínimos do contexto acadêmico dentro dos sistemas de 

atividades da CPEAV (Gráfico 3), encontraremos o gênero livro científico como uma 

das práticas de letramentos mais recorrentemente mencionadas no discurso dos 

participantes.  

 

Gráfico 3 – Práticas de letramentos: requisitos mínimos do contexto acadêmico 
 

 
 

Se considerarmos que o expoente livro no discurso dos participantes está 

associado tanto a livros na íntegra quanto a capítulos de livros em organizações, 

podemos associar sua alta recorrência ao contexto da cultura disciplinar. Essa prática 

de letramento acadêmico (mais especificamente o capítulo de livro) foi apontada como 

um gênero central no sistema de atividades de comunidades das áreas de 

humanidades, a partir de análise prévia (MOTTA-ROTH et al., 2016) da produção 

escrita de pesquisadores PQs em diferentes áreas do conhecimento. Segundo os 

resultados da análise, 
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Vista em sua diversidade, a produção escrita dos PQs revela particularidades 
associadas à comunidade específica da qual eles participam. Essas 
variações na produção escrita evidenciam os diferentes graus de relevância 
que um mesmo gênero discursivo pode assumir em distintos sistemas de 
atividades. Por exemplo, as comunidades de CNE destacam-se pela 
altíssima produção de artigos, enquanto que, nas HUM, um gênero central ao 
sistema de atividades é o capítulo de livro, que ultrapassa as médias de 
produção de artigo, diferentemente das demais comunidades. Já nas TEC, o 
trabalho completo em anais é o gênero que recebe destaque: juntamente com 
artigo, parece essencial aos sistemas de atividades na COM, na ELE e na 
MEC. (MOTTA-ROTH et al., 2016, p. 129) 

 

Esses dados explicariam também a baixa recorrência do expoente linguístico 

artigo (4,48%) em relação ao livro. Considerando a análise do contexto, entretanto, 

esse gráfico poderia ter uma configuração diferente se os dados enfocassem os 

seminários de orientação em que os participantes falam sobre os pareceres das 

bancas de defesa e de qualificação, por exemplo. Outros gêneros emergiriam no 

discurso dos participantes como, por exemplo ata de defesa, e-mail, parecer escrito, 

etc. Logo, é importante problematizar que as considerações apontadas aqui acabam 

por revelar apenas parte dos sistemas de atividades da CPEAV, ainda que prezando 

por seu detalhamento.  

 Em relação às práticas de letramentos específicas da CPEAV (Gráfico 4), 

destacamos a alta recorrência de expoentes linguísticos associados a práticas do 

contexto das AV, expoente obra (32,95%) no gráfico.  

 
Gráfico 4 – Práticas de letramentos: especificidades da CPEAV 
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Conforme veremos nas seções subsequentes, algumas práticas de letramentos 

específicas da CPEAV, tais como aquelas mencionadas por meio dos expoentes 

linguísticos diário, avaliação e aula podem não aparecer de forma tão recorrente no 

corpus mas também assumem papel central no sistema de atividades, podendo 

aparecer com mais frequência em outras atividades do grupo (p. ex., é esperado que 

aula seja mais recorrente nos discursos associados ao PIBID-AV). 

A recorrência em relação aos gêneros mencionados, tal qual quantificamos 

aqui, por si só já evidencia parte do sistema de atividades da CPEAV. Entretanto, a 

exemplo de Bazerman (2005; 2007; 2009) e, mais recentemente Labella-Sanchez 

(2014), é preciso colocar os processos sociais e as pessoas que interagem (nos 

gêneros) para coordenar atividades em busca de um propósito prático no centro da 

discussão sobre as práticas de letramentos acadêmicos que compõem o sistema de 

atividades da CPEAV e do GP/CPEAV mais especificamente. Por isso, uma vez 

identificados os expoentes linguísticos associados às práticas de letramentos 

acadêmicos no corpus, passamos à análise dos discursos dos participantes sobre 

essas práticas.  

 

3.2.2 O discurso dos participantes sobre as práticas de letramentos 

acadêmicos 

Os dados da seção anterior indicam uma tendência, no discurso dos 

participantes, a referenciar as práticas de letramentos acadêmicos a partir de termos 

relativamente abrangentes, não necessariamente por falta de familiaridade com essas 

práticas, mas, geralmente, como forma de enfatizar sua dimensão processual. Assim, 

um leque significativo de gêneros discursivos, como os apresentados na Figura 22, é 

evocado ao longo do corpus por meio dos termos pesquisa, trabalho, texto e escrita.  

Nesta seção, analisaremos o discurso dos participantes sobre as práticas 

mencionadas durante o minicurso, mesmo que de forma abrangente, para buscarmos 

evidências sobre os valores e princípios associados à produção de conhecimento em 

EAV considerados relevantes (bem como aqueles que são refutados) pela CPEAV. 

Conhecer tais aspectos do discurso da CPEAV é fundamental para que possamos 

entender seus sistemas de atividades.  

A maioria das menções a práticas de letramentos, consideradas requisitos 

básicos do contexto acadêmico, são referidas por quatro expoentes linguísticos 

menos precisos:  a) pesquisa, b) trabalho, c) texto e d) escrita. Como já apontamos 
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anteriormente, a especificação dos gêneros discursivos referidos por tais expoentes 

geralmente depende do papel social desempenhado pelo participante (autor do 

discurso), podendo corresponder a qualquer um dos gêneros discursivos da Figura 

22; e, no caso particular da CPEAV, a não explicitude do gênero discursivo não 

necessariamente está associada aos estágios iniciais/periféricos da PPL dos 

participantes, mas sim à ênfase atribuída aos processos (mais do que aos produtos) 

de pesquisa.  

 

Figura 22 – Expoentes linguísticos associados a práticas de letramentos acadêmicos 

 

 
 

 Conforme ilustram as informações na Tabela 2 associadas àquelas da Figura 
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relação à temática de estudo (a questão do imaginário...), fazendo referência aos 

gêneros de pesquisa (TFG e pesquisa do bacharelado) a partir do contexto de 

produção (minha pesquisa, a qual é escrita) (Exemplo 4). 

 
Exemplo 4 

[...] minha pesquisa, assim, eu tô agora tentando escrever o TFG com relação à questão do 
imaginário e à construção da identidade dos jovens assim, mas ainda tá muito no 
iniciozinho... (JOHANNA CALLE, p. 2) 
[...] 
O vazio vazio que tem alguma coisa... voltou uma pesquisa, a pesquisa do bacharelado que 
é o quarto, que é com relação a às narrativas da identidade através do quarto, de alguns 
paralelos, ham, e me faz pensar muito sobre essa minha pesquisa, que aquela questão de 
alguma coisa que sempre vai vol... volta, uma obra que está sempre em construção, então... 
(JOHANNA CALLE, p.26) 
 

Em relação à temática de pesquisa, fica evidente uma preocupação com 

aspectos relacionados à identidade e ao universo particular de cada “professor-

pesquisador-artista”, temas recorrentes nos discursos dos participantes. Essa 

perspectiva intimista sobre as práticas de letramentos permeia, em maior ou menor 

grau, os discursos de todos os participantes do minicurso, mas está fortemente 

presente, em especial, entre os participantes da graduação, que desenvolvem 

pesquisas no bacharelado e na licenciatura em AV, associadas ao sistema de 

atividades do PIBID-AV.  

 Já os participantes do GP/CPEAV (p. ex. Charles B. e Abigail, assim como a 

coordenadora Tarsila) parecem ampliar o escopo em suas pesquisas, abrangendo 

reflexões sobre o campo em EAV, ainda que partam de um olhar subjetivo, assim 

como ilustra o discurso de Charles B., no Exemplo 5. 

 
Exemplo 5 

Porque, como disse a Tarsila antes, ham, quando a gente faz uma pesquisa, ham, a gente 

pode optar por uma escrita de pesquisa, ham, completamente linear, dentro dos padrões da 

ABNT, dentro dos formatos CAPES e CNPq e isso não destitui a pesquisa de valor. (CHARLES 

B., p. 14) 

[...] 

Agora, potencializar essa escrita pra uma produção subjetiva enquanto pesquisa, né, é é... é 

dar uma um outro tipo de atenção pra isso. (CHARLES B. p.27) 

  

Charles B., evocando também o discurso de Tarsila, no Exemplo 5, faz 

referência a uma visão canônica de pesquisa/escrita (linear, dentro dos padrões da 

ABNT, dentro dos formatos CAPES e CNPq) e à outra visão aparentemente 

antagônica (uma produção subjetiva enquanto pesquisa). Embora Charles B. 
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apresente ambas as visões de forma supostamente dialógica (quando diz: a gente 

pode optar por uma...), a negação – como pressuposição da ideia oposta 

(FAIRCLOUGH, 1992) – de que uma das escolhas destituiria a pesquisa de valor (isso 

não destitui a pesquisa de valor) é suficiente para sugerir que o discurso de Charles 

B. alinha-se à “outra” visão, a qual potencializa essa escrita pra uma produção 

subjetiva.  Pensando o Exemplo 5 a partir de Martin e White (2005), entendemos que 

negar a ideia de que uma perspectiva canônica destituiria a pesquisa de valor é 

aceitar/abrir o espaço dialógico para o discurso de que, sim, essa perspectiva destitui 

a pesquisa de valor. Assim, o discurso de Charles B. evidencia aquele que parece ser 

um princípio importante para a CPEAV: mesmo que ambas as perspectivas sobre a 

escrita sejam aceitas/possíveis, uma produção sob a ótica subjetiva é mais relevante 

na medida em que “potencializa” essa escrita.    

As relações entre os discursos de Charles B. e Johanna, nesses exemplos, 

indicam mais do que sutis diferenças entre as possíveis formas de pensar a pesquisa 

segundo a lógica da CPEAV. Essas relações apontam para aspectos relacionados 

aos diferentes estágios de PPL desses participantes, sugerindo que a produção de 

conhecimento se dá de forma diferente entre participantes engajados em práticas 

sociais a partir de papéis mais periféricos (Johanna, graduanda) e aqueles engajados 

em práticas sociais a partir de papéis mais protagonistas (Charles B., doutorando).  

Enquanto um estudante de graduação tem por objetivo produzir conhecimento sobre 

a disciplina a partir de um ponto de vista eminentemente particular e intimista; um 

participante mais experiente como um doutorando (com um tempo relativamente longo 

de participação na comunidade) busca estabelecer relações mais complexas e 

abstratas entre o seu modo particular/subjetivo de perceber e viver a pesquisa e as 

formas de produzir conhecimento na disciplina.  

O expoente linguístico (b) trabalho também é usado como termo guarda-chuva, 

para fazer referência a gêneros acadêmicos associados ao papel social de professor-

pesquisador-artista em formação, sem especificá-los. No corpus, esse expoente 

linguístico, assim como o termo pesquisa, pode estar associado tanto à produção 

acadêmica escrita quanto à produção acadêmica artística, geralmente sob uma ótica 

subjetiva. Os Exemplos 6 e 7 apresentam, respectivamente, esse expoente com 

sentido amplo – qualquer texto científico (provavelmente em um dos gêneros na 

Figura 22) – e com sentido restrito, ainda que sem especificação do gênero discursivo 

(trabalho final de disciplina).  
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Exemplo 6 

E tem vezes que a gente quer fazer o trabalho pro outro, né? Quando a gente satura, né, 

quando a gente enche, assim, é que a gente já ta pensando no outro, né, no que vai ler, que 

“ele tem que entender”. Então, “eu vou ter que me explicar”. A gente pa... não faz um trabalho 

pensando na gente, né? É isso que eu quero dizer: “Não, a gente pensa no outro”. “Ele tem 

que me entender porque ele tem que entender o que eu quero dizer”, “será que eu to me 

fazendo entender?”. (TARSILA, p. 36) 

 

Exemplo 7 

Ele colocou a posição dele num trabalho da licenciatura e eu discordei e ele disse “não, mas 

eu acho que não” e eu disse “eu também acho que não” e, aí, como a gente resolve isso, né? 

(VASCO PRADO, p. 36) 

 

 No Exemplo 6, Tarsila argumenta sobre a dificuldade de síntese. Essa 

dificuldade ou falta de síntese nos textos do grupo é consenso entre os participantes 

da comunidade, que abordam o assunto como questão pertinente à “boa” escrita. 

Considerando o contexto em que este excerto está inserido, incluindo a entonação na 

fala de Tarsila, é possível inferir que a síntese em trabalhos em EAV é considerada 

pertinente e a dificuldade em alcançá-la estaria associada às relações entre os 

participantes da interação (variável relações do contexto de situação), uma vez que 

os possíveis excessos para “explicar-se” e “ser entendido” são justificados pela ideia 

de que o leitor (o outro) pode não compartilhar dos mesmos 

pressupostos/conhecimento que o autor.  

Nesse sentido, uma preocupação com explicações e com o conhecimento 

partilhado com o leitor putativo é vista como negativa, desnecessária. Há ainda, no 

discurso de Tarsila, assim como no discurso de Charles B. (Exemplo 5), uma negação 

que pressupõe um discurso oposto ao que é dito: A gente não faz um trabalho 

pensando na gente. Logo, ao negar a ideia de que os trabalhos são feitos para o 

próprio autor, Tarsila introduz essa possibilidade na discussão como um valor positivo 

(em oposição ao valor negativo atribuído à explicação excessiva). 

Essa postura frente às relações entre os participantes das práticas de 

letramentos poderia estar associada à valorização dada aos espaços de debate, em 

que diferentes pontos de vista podem coexistir. A sugestão seria que, quando 

diferentes pontos de vista coexistem, quando o espaço dialógico (MARTIN; WHITE, 

2005) é máximo e todos os diferentes discursos são possíveis, menos argumentos e 

explicações seriam necessários. Entretanto, atribuir valor negativo ou “refutar” o ponto 
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de vista segundo o qual explicações são necessárias vai de encontro à premissa 

dialógica de que diferentes pontos de vista podem coexistir.  

Menções às práticas de letramentos acadêmicos por meio do expoente 

linguístico (c) texto (também texto acadêmico, texto acadêmico científico, novo texto) 

são geralmente feitas como referência a materialidades linguísticas no contexto 

científico, sem especificação do gênero discursivo. Essas menções aparecem 

especialmente nos discursos de Charles B., Tarsila e Sá Nogueira (Exemplos 8 e 9).  

 
Exemplo 8 

Ela nunca entrega, né, um texto dela [artista Lenora de Barros] a gente sempre tem que ler 

duas, três vezes, porque nunca, é, né, tão óbvio assim. (TARSILA, p.3) 

 

Exemplo 9 

Existe um sistema arbóreo que que constitui o que é uma investigação em Educação, uma 

investigação em Artes, o que é um texto acadêmico científico nesses campos, né? 

(CHARLES B., p. 14) 

 

No Exemplo 8, Tarsila fala sobre as relações de sentido na obra da artista 

Lenora de Barros para, mais tarde, estabelecer relações com a escrita da pesquisa.  

Exemplos das obras artísticas referidas ao longo do minicurso são apresentados na 

Figura 23. O excerto em questão explora a poesia visual dessa artista para falar sobre 

a questão da síntese na escrita acadêmica. No contexto em que se insere, este 

excerto assume caráter de elogio à obra da artista, sugerindo que as questões de 

síntese, metáfora e polissemia são vistas como interessantes/atraentes. Por meio 

desses exemplos, percebemos como a reflexão sobre as próprias práticas de 

letramentos acontecem por meio do estabelecimento de relações com outros textos e 

discursos e como a multimodalidade é essencial, inclusive/principalmente nos “textos” 

acadêmicos, suscitando questões associadas a multiletramentos (COPE; 

KALANTZIS, 2000). 

Charles B. estabelece outro tipo de relação, no Exemplo 9, ao referir-se a textos 

acadêmicos em associação a um sistema arbóreo. Neste caso, o discurso de Charles 

B. refere-se a formas de ver as práticas de letramentos acadêmicos, enfatizando uma 

percepção dessas práticas como rígidas, pouco flexíveis ou abertas ao novo. Como 

sugerimos anteriormente, o sistema arbóreo de que fala Charles B. estaria associado 

às restrições impingidas às práticas de letramentos acadêmicos como parte das forças 

centrípetas do contexto acadêmico. 
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Figura 23 – Exemplos de intertextos 

 
 

 
 

“Poema” (1979), Performance fotográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

"Dobrolet" (2000), da série "Ping-poema para Boris" 

 

 

 

 

 
 

 

“Agora Agouro” (1997), Poema visual 

Arnaldo Antunes 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Gera” (1997), Poema visual 

Arnaldo Antunes 

 

 

   

Conforme veremos ao longo de toda a análise, a visão que perpassa os 

discursos da CPEAV critica e refuta essas forças, apesar da comunidade estar (e 

reconhecer que está) subjugada a tais forças. 
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Há ainda, as menções às práticas de letramentos acadêmicos por meio do 

expoente linguístico (d) escrita (também escrita de pesquisa, narrativa, registro), 

geralmente feitas em referência à produção de textos escritos em gêneros 

acadêmicos como materializações do processo de pesquisa. Essas menções 

aparecem nos discursos de diferentes participantes ao longo do minicurso, 

especialmente no discurso Charles B. (Exemplos 10 e 11).  

 

Exemplo 10 
 

De onde eu parto pra pensar uma pesquisa, né? Ou o inicio da escrita de uma pesquisa, né? 

Eu parto de onde? Existe um ponto de partida, ham, pronto, né, me esperando em algum lugar 

que eu preciso encontrar pra constituir o inicio da minha escrita? Ou eu devo começar essa... 

a pensar algumas questões e no meio desse pensamento, né, na velocidade em que se 

constitui no meio, ham, conseguir se apropriar de algumas coisas, né?  

[...] 

E aí, pensando a escrita [da pesquisa] a partir disso [dos conceitos de vazio, novo e repetição, 

segundo Barthes], ham, eu trouxe aqui, ham., duas possibilidades, assim, pra gente... dois 

disparadores, né, como a gente tava chamando ontem, pra pensar essa essa escrita. 

(CHARLES B., p.2) 

 

Exemplo 11 

Claro, E essa... interessante pensar essa vida do texto, né.... que é uma vida que é sempre 

póstuma, assim, né? [risos] [...] porque ela é uma vida que que que vai ganhando outras 

reverberações, né? Hoje, quando a gente lê um autor como Deleuze, como Barthes ou como 

qualquer outro que... [...] Quantos outros... ham, quantas filtragens a gente faz desse texto e 

quantas coisas, não só na filtragem no sentido de de seleção, mas quantas coisas a gente 

acopla nesse texto também, né? Quantas coisas passam a habitar esse texto de outras 

formas... E pensar que a nossa escrita, enquanto pesquisa também, né? Ela ela vai ganhar 

essa vida póstuma. (CHARLES B., p. 28) 

 

No Exemplo 10, o expoente linguístico escrita faz referência, assim como texto, 

no Exemplo 8, a gêneros discursivos acadêmicos de forma generalizada, conforme o 

grupo nominal escrita de uma pesquisa, para questionar novamente as formas de 

organização tradicionais de textos científicos. Em seguida, Charles B. propõe que 

esse questionamento parta do estabelecimento de relações com um conjunto de obras 

de dois artistas, exemplificadas na Figura 23.  

Mais uma vez, as referências feitas a práticas de letramentos por meio de 

expoentes linguísticos gerais (de sentido abrangente) não parecem estar associadas 

a uma imprecisão em relação à falta de conhecimento dos sistemas de atividades da 

comunidade, como sugerem os dados de Ziegler (2015) e Preischardt (2015). Essas 

referências com sentido abrangente estariam mais associadas à abordagem 

intencionalmente generalista dos participantes mais experientes, quando se referem 
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às práticas de letramentos no contexto científico, para dar conta de todos os gêneros 

pertinentes a cada participante. Por outro lado, considerando a particularidade das 

culturas disciplinares envolvidas (EAV neste estudo e Letras nos estudos referidos), 

pode ser esperado que, numa comunidade de produção de conhecimento em Letras, 

os participantes incorporem, em seus discursos, uma noção muito específica 

(especializada inclusive) sobre cada gênero do sistema, visto que se constituem em 

objetos de estudo. 

 O Quadro 16, apresenta as menções a práticas de letramentos mais 

recorrentes, feitas por meio de expoentes linguísticos mais precisos em comparação 

à pesquisa, trabalho, texto e escrita, uma vez que têm sentido restrito em relação ao 

gênero discursivo considerado. Os exemplos do Quadro 16 são interpretados a seguir 

e, ainda que estejam associados a práticas de letramentos consideradas requisitos do 

contexto acadêmico mais amplo, já apontam para características e princípios 

específicos da CPEAV. 

Livro corresponde ao gênero discursivo acadêmico por meio do qual é possível 

discutir princípios e conceitos e dialogar com autores considerados pertinentes às 

reflexões e estudos desenvolvidos no âmbito da comunidade de prática. As menções 

ao gênero livro (em partes ou na íntegra) estão geralmente associadas ao contexto 

de consumo. Sua importância nos sistemas de atividades da comunidade estaria mais 

fortemente associada à literatura de referência dos estudos desenvolvidos tanto na 

pós-graduação quanto na graduação. 

Projeto funciona como termo guarda-chuva associado à intenção/proposta de 

investigação em diferentes níveis de formação acadêmica (por vezes, sinônimo do 

processo de pesquisa). Pode fazer referência a: 1. em termos específicos, a projetos 

de PIBID, de mestrado, de doutorado; ou  2. em termos gerais, projetos de 

ensino/pesquisa/extensão. Apesar de ter papel constitutivo nos sistemas de atividades 

(por estabelecer a temática e os propósitos das pesquisas realizadas), é pouco 

referido pelos participantes, se comparado com o termo “pesquisa”, por exemplo. Esse 

papel central existe apenas de forma implícita no discurso dos participantes: todos os 

participantes se engajam neste gênero nos estágios iniciais de suas pesquisas, mas 

geralmente fazem referência à pesquisa como um todo, envolvendo processo e 

produto final (p. ex., minha pesquisa/dissertação/tese/tcc). Além disso, percebe-se, 

nos discursos de Tarsila e Charles B. especialmente, como os processos de pesquisa, 

ensino e extensão acontecem de forma indissociável. 
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Quadro 16 – Gêneros discursivos: requisitos mínimos do contexto acadêmicos 
(continua) 

EXP.  EXEMPLO(S) DO CORPUS 

L
IV

R
O

 A partir das discussões que nós tivemos ontem, eu trouxe aqui uma... uma passagem de um livro do Roland Barthes, que se chama “O grão da voz”, tá, 
que é uma passagem onde o Barthes faz uma pequena reflexão sobre o vazio, né? (CHARLES B., p.2) 
 
E a gente discutiu na penúltima reunião do grupo de pesquisa... o livro chamado “Aula”, do Barthes, onde ele fala da morte do autor, né? O Foucault 
também fala... e ele diz, né, que a gente dá muita importância pro autor, em vez de dar importância pro texto.... (TARSILA, p. 28) 

P
R

O
J

E
T

O
 

[...] E vocês vão escrever dez palavras, só dez palavras, separadamente, que se relacionam com a pesquisa de vocês, que vocês acham que se relaciona 
com a pesquisa de vocês. Quem não tem uma pesquisa, já instituita, enfim, ou que tá desenvolvendo, pode ser a pesquisa do atelier, que tá desenvolvendo, 
ou que desenvolveu no atelier em outro momento [...] Pode ser uma aula que deu, né, ou um projeto de de ensino e pesquisa. (CHARLES B., p. 18) 
 
[...] palavras que tem a ver com o projeto, né? [...] da monografia [...] e tentei colocar em uma outra ordem, como tu tinha falado: pensar em outras 
ligações. Aí, nesse momento, duas palavras que estão problemáticas é: “subjetividade” versus “identidade”. Seria um outro viés da monografia. [...] (CACÁ 
DRUMMOND, p. 30)  
 
Eu só faria se a gente pudesse fazer um projeto que o Charles B. viesse uma vez por mês, porque eu não tenho como assumir essa tarefa [...] A gente 
faria um projeto financiando pra fazer, pagar a tua passagem pra tu vir todos os meses [...] porque eu não consigo, assim [...] Ontem eu pensei nisso e já 
dispensei bem ligeiro, porque eu não posso assumir mais uma coisa, senão eu vou morrer, sabe? [...] (TARSILA, p. 48) 

T
E

S
E

 

 
Outra coisa, é, eu quero retomar o que eu falei no início assim, que o processo de construção de uma tese é uma coisa muito solitária, assim, eu senti isso 
como nunca, assim, a minha dissertação não foi tão solitária assim, a tese foi. Solitário que eu digo naquele momento do “pegá pra capá” assim, sabe? 
[...] Lógico que ela tá atravessada por todos os meus colegas, pela minha orientadora, pelos encontros que eu tive, por tudo isso, mas teve um momento 
da tese que eu que precisei deixar de tudo que eu tava fazendo aqui e ficar em casa só escrevendo assim, e eu fiz isso por uns dois anos assim, fiquei só 
escrevendo escrevendo, escrevendo... [...] No silencio, no alguém que levanta, alguém que entra, alguém que pergunta assim, é muito interessante, porque 
isso [participação concreta da comunidade – interação/discussão] não acontecia, não aconteceu durante a tese e eu tinha essa vontade, por isso essa 
vontade de querer fazer o curso, assim, né? (CHARLES B. p.53) 
 
As vezes se vê as teses como uma coisa teórica, mas não aplicada [inaudível 25:22] leitura e tal, mas e agora? (SÁ NOGUEIRA, p.53) 
 
A ideia que eu tinha de tese seria isso [em resposta a Sá Nogueira], faz a tese, fica lá morta e é aquilo ali, pronto. Achei que tinha que transformar isso 
em um produto (JAN SAUDEK, p.53) 

A
R

T
IG

O
 

A
C

A
D

Ê
M

IC
O

 

Eu costumo a dar exemplo dos mestrandos, como é que fazem os textos, que tem 50, 60,70 páginas e depois já não andam e não editam o artigo como 
um paper de 20 páginas. Sintetizar, assim, né, o corte é difícil! (SÁ NOGUEIRA, p. 4) 
 
E quando a gente se dá conta que o nosso papel [de professor] ficou mais difícil, [...]  uma enorme responsabilidade que é de trazer os artigos disparadores 
[...], signos que promovam o acontecimento de alguma coisa, que eu não sei bem o que é, mas que aconteça, né? (TARSILA, p. 12) 
 
Até em pesquisa eu acho que tem também esse preconceito em dizer “ah, eu produzi sozinho esse artigo” [...] do que dizer “eu produzi com fulana”. Parece 
que desmerece se tu produziu coletivamente aquilo. Por quê?! (JAN SAUDEK, p. 28) 
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Quadro 16 – Gêneros discursivos: requisitos mínimos do contexto acadêmicos 
 

(conclusão) 
 

R
E

V
IS

T
A

 

Por exemplo, as revistas, né, Charles B.? Assim: eu e o Sá Nogueira estamos produzindo alguns textos a partir do nosso trabalho... [...] e a gente têm 
discutido isso. [...] “Essa revista jamais vai publicar um texto nosso”. [...] Porque do jeito que a gente escreve, falando em primeira pessoa, né? Mostrando 
fragilidades... Essa aí... tu olha assim os artigos... “não, essa revista aqui nunca vai aceitar nosso trabalho” [...]; “Vamos insistir, perder tempo?”; “Não! 
Vamos pra outra, vamos achar alguém que queira dialogar”, né? E, aí, tu acha, sim, revistas que se interessam por uma...  Pra que que tu vai tá batendo 
num muro que não vai quebrar?! (TARSILA, p. 37) 
 
[Diante da negativa das revistas] É um exercício de intertextualidade, né? [...] A gente perceber como é que o intertexto, dos vários textos numa revista, 
nos dizem sobre o nosso próprio trabalho, né? E como é que... [...] Porque é um expert, né? Usa metalinguística para [inaudível 36:02] diante de uma 
negativa... Não é? (SÁ NOGUEIRA, p. 37) 

C
A

P
ÍT

U
L

O
 

Acho que quando a gente coloca, ham, o próprio capítulo e estabelece certas... ham, não é hierarquias, mas uma ordem para colocar cada... por exemplo, 
um capítulo de metodologia, ela deve estar em determinado local, eu acho que a gente já tá pensando a pesquisa como algo que que se tem que chegar 
numa conclusão e que ela deve estar posta alí, e que essas partes tem que ter... [...] Essa questão da [...] progressão de uma pesquisa não deixa de ser... 
(pensar ela... como que ela vai chegar a um final, né, e que ela tem toda uma condição que vai chegando [...]) ser consistente, né, e e peca, né, nesse 
sentido linear da da árvore, né? (ADALGISA CAMPOS, p. 11) 
 
Só que eles chamam de platôs, não são capítulos, porque um capítulo institui que para ler um capitulo tu tenha que ler outro depois, eles chamam de 
platôs porque são zonas de intensidade, então eu posso ler o trinta e um aqui, o sete por exemplo que tá na página trinta e um, separadamente... (CHARLES 
B., p. 48) 

A
P

R
E

S
E

N
T

A
Ç

Ã
O

 

Da forma que tu colocou, toda a tua apresentação, com vídeos, com imagens, eu gostei bastante [...] ...em nenhum momento eu vi: “Ah, eu to 
enlouquecendo!”, “Ai, meu Deus! Acaba logo!”, sabe? (, p.51) 
 
É, porque a ideia de eu fazer uma espécie de curadoria assim, não é fazer PowerPoint dos conceitos, né? É ficar falando sobre o texto (CHARLES B., p. 
57) 
 
Eu não me disponho a fazer uma discussão, porque eu acho que [na apresentação] precisa [...] trazer imagens [...] outras coisas, senão é muito chato! [...] 
a gente estudou todos esses textos só a partir do texto e, em alguns momentos, foi muito maçante! (TARSILA, p.49) 
 
Aliás, uma coisa, que eu gostei muito, foi que não teve PowerPoint [...] Garrando nojo do PowerPoint! Então, o fato de a gente poder pensar apresentações 
de outras maneiras... (TARSILA, p. 57) 
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Tese refere-se ao gênero discursivo que, ao mesmo tempo, motiva e “atualiza”, 

instancia o processo de pesquisa. Assume status central nos sistemas de atividades 

da comunidade na medida em que simboliza os últimos estágios de PPL de um 

pesquisador-artista-professor em formação. Nesse sentido, é sinônimo de 

independência e amadurecimento na cultura disciplinar. Representa um marco na 

transição entre os papéis de pesquisador em formação e de pesquisador (mesmo que 

pesquisadores também passem por diferentes estágios de PPL). Os discursos dos 

participantes apresentam diferenças em relação a esse gênero. De um lado, no 

Quadro 16, Charles B. (que defendera sua tese pouco antes do minicurso), além de 

considerar sua tese como livro-objeto, vê a escrita de uma tese como um processo 

solitário e subjetivo, apesar de estar permeado pelos discursos de outros participantes 

da comunidade. De outro, Jan Saudek associa sua visão de tese ao discurso 

tradicional de produto pronto, mas, por meio do tempo verbal (passado) indica 

mudança em sua perspectiva a partir das discussões do minicurso. Ao longo do 

minicurso, o discurso de Charles B. (assim como de Tarsila e Sá Nogueira) opõe-se à 

visão tradicional de produto teórico. Sá Nogueira faz referência, também no Quadro 

16, a essa visão tradicional, questionando-a (mas e agora?), sugerindo, assim, que 

há teses, especialmente na CPEAV, que vão “quebrar essa regra” e dificilmente serão 

aceitas, segundo essa perspectiva. 

Artigo acadêmico, por sua vez, é o gênero acadêmico que assume papéis 

diferentes se considerado pelo ponto de vista de produtor ou de consumidor. Do ponto 

de vista da produção, é uma versão compacta da pesquisa, conforme sugere o 

discurso de Sá Nogueira, e responde às pressões de produção científica provenientes 

do exterior da comunidade, para, por exemplo, manter recursos, atender aos 

requisitos do programa/instituição, etc. Sob o ponto de vista do consumo, é visto como 

“disparador”, parte da coleção de textos que fomentam as discussões e o 

estabelecimento de relações na construção de conhecimento envolvida na própria 

pesquisa (discurso de Tarsila), servindo de fato ao propósito de comunicação 

científica. Para Jan Saudek, valor negativo é atribuído à coautoria nesse gênero, 

assim como na obra de arte (segundo os discursos hegemônicos), e essa perspectiva 

deve ser questionada e até refutada (Por quê?!). 

O termo Revista é usado como referência à publicação periódica acadêmica e 

subentende gêneros como o artigo, o resumo, o editorial e, possivelmente, a 

entrevista. Segundo o discurso consensual entre os participantes mais experientes da 
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comunidade, revistas consideradas tradicionais são resistentes aos discursos da 

CPEAV, especialmente considerando o ponto de vista subjetivo, que influencia todas 

as variáveis de registro na produção científica da comunidade (p. ex., variável modo: 

do jeito que a gente escreve, falando em primeira pessoa, né?). Frente às negativas 

de algumas revistas, Tarsila prefere investir em publicações que aceitam a maneira 

específica de produzir conhecimento na CPEAV. Já Sá Nogueira vê na resistência 

uma forma de dialogar/discutir com as outras comunidades sobre a validade desse 

“novo”, atribuindo tal atitude ao papel de especialista. 

As menções a Capítulo são feitas em referência à parte de livro, tese ou 

dissertação (também: capítulo de metodologia) e estão associadas à forma de 

organização dos textos científicos em diferentes gêneros, não necessariamente ao 

capítulo de livro, que é um dos principais gêneros nos sistemas de atividades de 

comunidades de produção de conhecimento em Humanidades (MOTTA-ROTH et al., 

2016). No contexto particular da CPEAV, o capítulo está associado à ideia de 

interdependência e ordem. Essa ideia de ordem aparece recorrentemente, nos 

discursos dos participantes, com conotação negativa, conforme exemplifica o discurso 

de Adalgisa (e peca, né, nesse sentido linear da da árvore, né?). Essa avaliação em 

relação à organização textual também é evidenciada no discurso de Charles B., ao 

explicar o termo “platô” nos textos do filósofo Gilles Deleuze (autor estudado pela 

comunidade).  Ao argumentar em defesa do termo platô, relacionando capítulo a uma 

lógica linear, Charles B. sugere que formas diferentes (não convencionais/inovadoras) 

de organizar os textos são valoradas positivamente na comunidade. 

Ainda no Quadro 16, o gênero discursivo Apresentação (também referido como 

PowerPoint) está intimamente associado, nos discursos da CPEAV, à inter-relação 

dos diferentes modos semióticos (multimodalidade) e ao estabelecimento de relações 

entre diferentes textos e discursos (intertextualidade) na comunicação científica. 

Geralmente se presta à comunicação de princípios e conceitos na literatura de 

referência ou de resultados de pesquisa entre pares (p. ex., apresentação em 

seminários de pesquisa) ou para fins de avaliação (p. ex., apresentação para defesa 

de tese). O espaço privilegiado conferido às questões de multimodalidade e de 

intertextualidade nas discussões sobre apresentação existe tanto no discurso dos 

participantes mais experientes, como Tarsila, quanto daqueles menos experientes, 

como . O discurso de  sugere que a apresentação “diferente”, organizada por Charles 

B. para o minicurso, promove relações de sentido facilmente ao relacionar vídeos e 
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imagens ao texto verbal. Segundo Iole, apresentações convencionais são muito 

complexas e enfadonhas, a ponto da audiência reagir negativamente – “Ah, eu to 

enlouquecendo!”, “Ai, meu Deus! Acaba logo!”. Uma apresentação ou discussão 

eminentemente verbal deve ser evitada, pois, segundo Tarsila, é chato, maçante e, 

especialmente no formato típico de um PowerPoint, chega a ser repulsiva (garrando 

nojo!). Nos termos de Charles B., o oposto de uma apresentação enfadonha seria uma 

espécie de curadoria (processo social no campo das AV, em que um especialista se 

responsabiliza pela concepção, montagem e supervisão de uma exposição de obras 

de arte). Assim, no papel de um pesquisador-artista-professor, Charles B. mobiliza, 

de forma interconectada, pelo menos dois discursos: o discurso científico e o discurso 

em AV (interdiscursividade). 

Veremos a seguir que os dados da análise dos expoentes linguísticos 

associados a práticas de letramentos acadêmicos considerados específicos da 

CPEAV (Figura 24) corroboram esses preceitos.  

 

Figura 24 – Expoentes linguísticos associados a práticas de letramentos na CPEAV 
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Se, por um lado, as menções a práticas de letramentos, consideradas requisitos 

básicos do contexto acadêmico, são, em sua maioria, referidas por quatro expoentes 

linguísticos menos precisos, a maioria das menções a práticas de letramentos 

específicas da CPEAV são feitas por meio de expoentes linguísticos mais precisos 

(Gráfico 4). As relações entre os expoentes linguísticos associados a essa categoria 

de práticas de letramentos estão representadas pela Figura 24. 

Ainda que menos recorrentes em relação a essa categoria de expoentes 

linguísticos, os termos (a) escrita e (b) trabalho são usados, assim como (c) 

disparador, como referência menos precisa às práticas de letramentos específicas da 

CPEAV. O termo aula, por sua vez, não se refere diretamente aos gêneros 

discursivos, mas associa-se a eles na medida em que uma aula ou planejamento de 

uma aula pode envolver/incluir/explorar/mobilizar diversos gêneros ao mesmo tempo. 

 O expoente linguístico (a) escrita pode estar associado à duas ideias: 1) 

produção textual escrita sobre pesquisa para fins de discussão no minicurso (também 

exercício da escrita, escrita, atividade e narrativa); e 2) materialidades linguísticas e/ou 

visuais, sem especificação em relação ao gênero ou ao contexto (também narrativa e 

escrita como essa que eu trouxe aqui). Como produção textual escrita para fins 

específicos do minicurso (Exemplo 12), esse expoente pode ter sentido de disparador, 

uma vez que fomenta a discussão e o estabelecimento de relações (produção de 

sentido) em relação a princípios e conceitos da disciplina.  

 
Exemplo 12 

[...] nós fizemos um exercício de escrita também a partir de um... de uma animação, né? E 

compartilhamos esse exercício de escrita aqui em grupo, né, e depois trabalhamos com dois 

conceitos Deleuzianos também [...] E novamente depois, nós vamos tentar produzir um 

exercício de escrita, ham, para para os que estavam ontem ir retomando a escrita que foi 

feita e pros que chegaram agora pensando numa escrita feita agora, né? Ham, e essa esses 

disparadores, eles foram pensados pra trabalhar duas questões da obra de de Deleuze, né? 

[...] são mais noções assim, formas de estruturar o pensamento, né? Um deles é o rizoma. [...] 

E a outra noção que é a noção de gagueira, que o que o... que Deleuze e Guattari trazem, né? 

(CHARLES B., p. 2) 

 

Exemplo 13 

Eu tô terminando agora a monografia da pós, eu trabalho com narrativas digitais a partir de 
uma análise do dos dois blogs [inaudível 43:29] do PIBID (JAN SAUDEK, p. 28) 

 

No Exemplo 13, o expoente linguístico narrativas digitais também não 

especifica o gênero, mas está associado à temática de pesquisa de Jan Saudek, em 

sua monografia, em um curso de especialização. 
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Associado a práticas de letramentos específicas da CPEAV, o expoente 

linguístico (b) trabalho é usado como sinônimo de produção artística (também trabalho 

plástico/visual, trabalho de desenho, trabalho do primeiro semestre, trabalho em 

fotografia/trabalho fotográfico). Há, novamente, no Exemplos 14, uma aproximação 

entre trabalho artístico e trabalho científico (escrita), no discurso de Tarsila, associado 

às ideias de síntese e saturação. Segundo Tarsila, a simplicidade/síntese, em ambos 

os tipos de produção, requer maturidade.  

 
Exemplo 14 

 

E eu vejo que pra fazer isso, né, a gente precisa… fazer muito, porque qualquer pessoa que 

desenvolva um trabalho plástico, qualquer pessoa que escreva, né, a tentação é a saturação. 

É fazer muito, é encher uma folha, né? É fazer uma obra cheia de detalhes, né? O difícil é a 

limpeza, o dificil é... é o minimo, né? [...] Agora, eu penso que sim, que, quando a gente 

consegue dizer, é... uma coisa com poucas palavras, isso, sem dúvida é maturidade, o que 

vocês quiserem chamar, “acadêmica”... Quando a gente consegue fazer um trabalho plástico, 

né, visual... simples, mas que tenha potência, isso também é maturidade. É porque eu fiz muito 

aquilo que eu consigo fazer [...] Mas isso não significa que seja melhor, é diferente. (TARSILA, 

p. 4) 

 

Os Exemplos 15 e 16 correspondem aos discursos de Paula Rego e Bia Dória, 

respectivamente. Elas são alunas de graduação, participantes do sistema PIBID-AV, 

que transitam entre os sistemas dos cursos de bacharelado e da licenciatura. Em seus 

discursos de apresentação, referem-se a seu trabalho plástico como prática de 

letramento, como sugere Charles B. no início do minicurso, partindo de 

experiências/vivências particulares para questões técnicas (p. ex., o discurso a partir 

da primeira pessoa associado a processos mentais – eu gosto, no Exemplo 15; a 

perda da mãe ter suscitado o trabalho com retrato/desenho – Exemplo 16). 

  
Exemplo 15 

Eu comecei o meu trabalho de desenho, que eu faço, sobre memórias que é bem sobre mim, 

assim [...] Eu escrevi: “eu, árvore, sentir, crescer, força, paz, tranquilidade, saudade, natureza 

e agitação” Por quê? Porque eu acho que essa árvore, que eu trabalho, pode ser, muitas vezes, 

eu, ou essa árvore que... eu sou muito... gosto muito da natureza... pode ser essa árvore que 

me dá força, que me faz sentir... sabe? Faço relações com isso. E eu botei agitação porque eu 

acho que a gente precisa sair um pouco dessa agitação que é morar num centro urbano, sabe... 

parar pra perceber a natureza, sentir essa coisa mais calma, que, às vezes, eu acho que a 

gente precisa. Eu preciso pelo menos. E é mais ou... é isso. E aí, eu fiz uma arvorezinha, bem 

clichê, assim, mas é isso. (PAULA REGO,  p. 24) 

 

Exemplo 16 

Bom, eu tentei fazer alguma coisa no atelier, né, de desenho, tentando fazer algum trabalho 

que tivesse alguma relação comigo, né... alguma angústia, alguma coisa que me incomodasse, 

e aí eu resolvi fazer sobre a perda da minha mãe, que era uma coisa que eu tentava sempre 
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deixar, sabe, meio escondido. [...] Aí, eu resolvi faze... trabalhar em cima disso, e fiz, no começo 

do primeiro semestre, fiz imagens, onde eu desenhava o rosto... Comecei a partir de fotos, de 

lembranças de famílias, e tudo isso... E aí, as palavras que eu botei eram: “perdas, alegrias, 

angústias, amor, mãe, família, força, lembrança, sentimentos, saudade”. Aí, meu trabalho do 

primeiro semestre foi todo em cima disso. Aí, agora eu já tô partindo pro retrato, mais pra 

desenvolver a questão do desenho também, sabe... Mas acho que é isso... (BIA DÓRIA, p. 24) 

 

 

No que diz respeito ao expoente linguístico c) disparador, as menções remetem 

à ideia de textos/elementos em gêneros discursivos em diversos contextos, quando 

estes são mobilizados para fomentar discussão, reflexão e produção de sentido em 

relação a princípios e conceitos bem como às temáticas relevantes, seja na pesquisa, 

seja na sala de aula. A ideia de disparador é, também, referida como possibilidades e 

algumas coisas. O termo tem origem na literatura pertinente à disciplina (teoria 

filosófica de Gilles Deleuze, mais especificamente) e está associado à ideia de 

dispositivo para Foucault. Segundo os discursos da CPEAV, esse conceito estaria 

intimamente associado à noção de “corpo sem órgãos”, que como prática   

 

conjura possibilidades para pensar um corpo de intensidade zero, antes do 

organismo estratificado que, embora precise dele enquanto superfície por 

onde passam intensidades, não se confunde com o mesmo. Portanto, um 

corpo antes do corpo, não como essência ou origem, mas como plano onde 

se imantam possibilidades produtivas as quais procuram se distanciar do já 

instituído/legitimado”. (POLETTI MOSSI, 2013, s/n) 

 
Esse conceito é chave na pesquisa de Charles B. sobre a pesquisa em 

educação e, por isso, permeia toda a discussão do minicurso, juntamente com o 

conceito de disparador. Apesar de disparador se referir a quaisquer elementos que 

fomentam/justificam/embasam as novas formas de organização de uma comunidade 

na medida em que desencadeiam a produção de sentido no âmbito de uma 

comunidade, esse expoente linguístico está associado, no corpus, aos intertextos que 

pontam para novas formas de olhar/pensar os conceitos discutidos (Exemplos 17 e 

18).  

 

Exemplo 17 

E aí, pensando a escrita a partir disso, ham, eu trouxe aqui, ham., duas possibilidades, assim, 

pra gente... dois disparadores, né, como a gente tava chamando ontem, pra pensar essa essa 

escrita. Eu trouxe, ham, a obra da Leonora de Barros, né... Não a obra como um todo, mas eu 

trouxe mais especificamente duas entrevistas, né, onde uma fala um pouquinho sobre o 

processo de produção dela. [...] E eu trouxe também, ham, os poemas visuais do Arnaldo 

Antunes, né, que eu gostaria que a gente se demorasse um pouquinho pra olhar esses poemas 

e pensar. [...] Ham, e essa esses disparadores, eles foram pensados pra trabalhar duas 

questões da obra de de Deleuze, né? (CHARLES B., p. 2) 
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Exemplo 18 

E quando a gente se dá conta que o nosso papel ficou mais difícil, é porque eu sinto uma 

enorme responsabilidade que é de trazer os artigos disparadores (como a gente queira 

chamar, né), signos que promovam o acontecimento de alguma coisa, que eu não sei bem o 

que é, mas que aconteça, né? (TARSILA, p. 12) 

 

 Tanto no discurso de Charles B. (Exemplo 17), quanto no discurso de Tarsila 

(Exemplo 18), disparadores remetem aos intertextos da prática docente. Além de 

referirem-se aos intertextos citados no minicurso, podem remeter a qualquer uma das 

práticas de letramentos (específicas da CPEAV) referidas pelos expoentes linguísticos 

do Quadro 17. Os expoentes linguísticos do Quadro 17 são considerados mais 

precisos em comparação à escrita, trabalho e disparador, uma vez que têm sentido 

restrito em relação ao gênero discursivo considerado ou ao seu contexto.  

O termo Obra aparece em referência ao conjunto ou parte da produção visual 

de artista, pode aparecer como cópia duma obra, obra de arte, obras consagradas/da 

história da arte, produção original ou coletiva, escultura, foto, cerâmica, retrato, 

estátua, desenho (da figura humana), poema/poesia visual ou concreta, pintura. Esses 

expoentes geralmente envolvem uma aproximação entre obra e pesquisa – processos 

e produtos da arte em suas diversas linguagens (desenho, pintura, escultura, vídeo, 

etc.) e da ciência (práticas de letramentos acadêmicos) – com ênfase na produção de 

sentido, conforme evidenciam os discursos de Tarsila e de Charles B, no Quadro 17. 

Permeia o discurso dos participantes a ideia de que o valor da obra (assim como da 

pesquisa) estaria na experiência, no processo, seja qual for a produção de sentido 

promovida por elas. Nesse sentido, a dubiedade e a impossibilidade de interpretação 

(tanto na arte quanto na pesquisa) de que falam Tarsila e Charles B., ainda que 

incomodem as pessoas, são vistas de forma positiva na CPEAV. É, possivelmente, 

essa impossibilidade de interpretação que constitui a experiência nas práticas de 

letramentos, segundo os pressupostos da CPEAV. Outro aspecto referente à obra 

(assim como à pesquisa) envolve questões de síntese e saturação (Exemplo 16). 

Enquanto a primeira marca de maturidade/experiência na cultura disciplinar, a 

segunda só é aceita se contribuir propositalmente para os efeitos de sentido. 

Outro expoente linguístico associado a uma prática de letramento específica da 

comunidade é imagemI. Esse expoente aparece fortemente associado a produtos da 

cultura visual, os quais também são referidos por expoentes como ilustração e 

imagem da mídia.  
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Quadro 17 – Gêneros discursivos: especificidades da CPEAV 

 
(continua) 

 

EXP. 

LING. 
EXEMPLO DO CORPUS 

O
B

R
A

 

É, e o que mais, digamos assim, incomoda as pessoas, né, da poesia concreta, é o fato de de da dubiedade, né, de não deixar as coisas claras. 

E eu acho que ela joga muito com isso, assim. Ela nunca entrega, né? Um texto dela a gente sempre tem que ler duas, três vezes, porque nunca, 

é, né, tão óbvio assim. (TARSILA, p. 3) 

 

[...] há uma impossibilidade de uma interpretação, porque não há eu e o texto, eu e a obra, eu e a pesquisa, mas é um corpo que experimenta, 

né, é um corpo que é atravessado pela pesquisa, pela obra, por o que ele encontra no caminho, né, é um corpo que experimenta e não interpreta. 

(CHARLES B., p.41) 

IM
A

G
E

N
S

 

[...] aí, pensando a arte, a história e essas ligações possíveis e esse [...] desaprender essa história e [...] essa arte, né? E aí entraria, então, a 

apropriação [...] e as possíveis formas de ver uma mesma imagem, né? (CACÁ DRUMMOND, p. 30) 

 

[...] a minha ideia agora foi de pensar [...] diferente do de ontem, né? [...] Ontem, a gente falou um pouco dos conceitos, enquanto as imagens 

estavam aqui [...] depois, durante a discussão dos conceitos, as imagens foram aparecendo. Hoje eu quis tentar essa discussão das imagens 

antes, né? Por quê? Justamente para pensar uma outra possibilidade, né? Sem dúvidas, se eu tivesse feito [...] aquele mesmo sistema de ontem, 

né, surgiram algumas coisas [...] diferentes, nem melhores nem piores, mas outras, né? (CHARLES B., p. 11) 

[...] 

também é importante fala que o corpo sem órgão não se trata só do corpo humano [...] quando eu falo de uma obra, de uma imagem isso também 

é corpo, né, corpo é qualquer conteúdo extenso, formado, né, tudo que tá... [...] então, quando [...] sou capturado por essa obra, né, eu entro em 

devir, segundo Deleuze e Guatarri, porque que eu deixo de ser eu, né, eu entro em outras velocidades [...] (CHARLES B., p. 43) 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
 [...] nós vamos pensar a obra de Lenora de Barros a partir da fala dela nessas entrevistas, as poesias visuais do Arnaldo Antunes, relacionando-

as com a questão do rizom... a noção de rizoma, né, e a noção de gagueira, [...] na obra de Deleuze e Guatarri. (CHARLES B., p.2) 

 

Nessa entrevista que eu vi, a jornalista dizia assim: “ah, o senhor enquanto artista deve se sentir incomodado em ver a sua obra sendo reproduzida 

e falsificada”... (TARSILA, p.23) 

 

Eu acho que a gente precisa trabalhar com o Abecedário, assim, Abecedário não podemos deixar fora (TARSILA, p.50) 
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Quadro 17 – Gêneros discursivos: especificidades da CPEAV 
 

(conclusão) 

 

V
ÍD

E
O

 

E aí? Gostaram do vídeo? Vocês já conheciam a obra da Lenora? [...] Pensaram em algumas coisas a partir do vídeo? (CHARLES B., p. 3) 

 

Também parece muito uma decisão que a gente teve no PIBID, que a gente dizia assim, ó... (quando a gente discutia os vídeos pornôs, né?): 

“não, não, deixa quieto, deixa queito, não mexe, esse negócio vai mexer aí... quanto menos falar melhor”. (TARSILA, p.29) 

 

Eu trouxe pra inserir a finalização do do minicurso e, ham, o último conceito assim que eu queria sobrevoar junto com vocês, que é um conceito 

que tem sido, ham, especialmente caro pra mim de um tempo pra cá, que é o conceito de corpo sem órgãos, né? E que é também uma prática... 

Ontem eu já falei um pouco sobre ele, ham, e trouxe para inserir essa finalização um clipe da Björk, né? Ham... de uma música que se chama 

Moon, né? Lua, onde ela diz assim... eu só recortei um pedaço da da tradução da música pra gente pensar junto, né? 

A
U

L
A

 

[...] no sentido de pensar essa questão da saturação, né? Ham, quando, ham, há a saturação, ham, por que ela tá presente alí? Ela tá presente 

porque ela quer elucidar melhor alguma coisa, ela quer explicar aquela coisa de forma quase neurótica, assim, né? Ou [...] tem algum sentido nessa 

saturação? [...] Como é que a gente pode pensar isso na questão da escrita da pesquisa? [...] da escrita da pesquisa, da escrita da aula, né? 

[pausa] E eu to trazendo sempre essa questão da aula, porque [...] para alguns, que não tão ainda desenvolvendo uma escrita de pesquisa, me 

parece que que faz mais sentido, assim. (CHARLES B., p. 4) 

 

Numa aula, gente, no planejamento de uma aula, como é que a gente pensa esse sistema arbóreo? [...] É quando a gente tem ali, ham, aquele 

formato [...] como uma hierarquia, né? [...], que tem um eixo central de onde eu não posso me mover muito, né? [...] eu não posso mudar, de forma 

nenhuma, ham, os passos de ordem, né, o planejamento não pode, de forma alguma, sair, né? [...] (CHARLES B., p. 11) 

 

Quer dizer: “Então, ah, então agora eu vou ser rizomático, um professor rizomático, e não vou mais fazer [...]  nenhum tipo de planejamento” 

[TARSILA: Aí falta o rigor, né?] O rigor, exatamente. Porque se... [...] se eu estou dentro de uma aula, [...] eu estou num sistema arbóreo sim, e eu 

preciso dar conta disso de alguma forma. [...]  Eu tenho um objetivo, ham, eu tenho [...] uma metodologia, [...] alguns passos que eu tenho que 

seguir. Eu tenho uma avaliação em algum momento. Eu sei que vai ter um momento eu vou trazer um um disparador X, eu vou trazer um texto, 

eu vou... né? Agora, eu posso também, dentro desse sistema, né, no oco dessa árvore, desse tronco, instalar um rizoma, né, e poder... e e fazer 

gaguejar também essa língua mãe, essa língua matriz, né?  (CHARLES B., p. 16) 
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Segundo o discurso dos participantes, imagens funcionam como disparadores 

quando impulsionam o estabelecimento de relações a respeito dos conceitos e 

princípios discutidos. Às imagens, portanto, é atribuído lugar de destaque em relação 

à produção de sentido envolvida nas práticas de letramentos da CPEAV e, conforme 

sugere o discurso de Cacá Drummond, a multiplicidade (ou impossibilidade, segundo 

Charles B.) de interpretações de uma mesma imagem é temática relevante nesta área. 

Segundo o discurso de Charles B. sobre as imagens e os conceitos articulados, 

inferimos que as práticas de letramentos prezam pela diferença não apenas em 

relação a paradigmas existentes na cultura disciplinar, mas também dentro de sua 

lógica interna, como na organização do minicurso, sugerindo que o paradigma a seguir 

é não seguir paradigmas fixos. 

O termo Entrevista, por sua vez remete ao gênero discursivo multimodal 

sobretudo do contexto jornalístico, é considerado um disparador/dispositivo no 

contexto científico. Há ainda referência à entrevista com especialistas (artistas e 

filósofo) no campo científico. Como disparador, a entrevista assim como a obra estão 

associadas aos processos de apropriação de princípios e conceitos da literatura de 

referência, segundo propõe Charles B. (relacionando-as com a questão...), no Quadro 

17, e chegam a ser indispensáveis à produção de conhecimento na CPEAV, conforme 

sugere Tarsila (precisa ter, não podemos deixar fora), em relação à entrevista 

concedida por Gilles Deleuze à também filósofa Claire Parnet (1988-1989). Essa 

entrevista, referida como Abecedário, tem caráter de recontextualização da ciência 

(MOTTA-ROTH, 2010), ampla circulação no meio acadêmico, e é cogitada como 

objeto de estudo na comunidade. Sua relevância (se comparada com outros gêneros 

tipicamente acadêmicos como o artigo ou o livro, por exemplo) pode estar associada 

a seu formato – ou à variável modo do contexto de situação (multimodalidade, 

linguagem menos formal, etc.) – considerado mais atraente, segundo os critérios da 

comunidade. 

Como termo guarda-chuva, o expoente linguístico vídeo se refere a textos 

multimodais em diferentes gêneros discursivos, geralmente disponibilizados online (p. 

ex., vídeos pornôs, clipe de música, animação). Esses gêneros são considerados na 

medida em que funcionam como disparadores ao potencializarem discussões e 

estabelecimento de relações sobre os conceitos estudados. Chama atenção como, no 

discurso de Charles B. (Quadro 17), questões de afeto (MARTIN; WHITE, 2005), 

envolvendo processos mentais desiderativos, como em Gostaram do vídeo?, são 
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associadas a processos mentais cognitivos como em Pensaram em algumas coisas a 

partir do vídeo? Ou ainda, o fato de conceitos serem identificados (por meio do 

processo relacional é) por atributos como caros sob um ponto de vista 

particular/pessoal (pra mim). Interpretamos esses aspectos como evidências do 

discurso subjetivo e afetivo em relação à produção de conhecimento em EAV. 

Por outro lado, o expoente linguístico Aula é frequentemente associado ao 

gênero discursivo planejamento/plano de aula, mas também se refere a processos 

sociais mais amplos associados ao campo da Pedagogia, tanto no contexto escolar 

como na universidade (também: planejamento; planejamento de uma aula; programa; 

escrita da aula). O gênero plano de aula tem status relevante especialmente no 

sistema de atividades do PIBID-AV e, no minicurso, é recorrentemente mencionado 

pelos participantes mais experientes (como Charles B.) como forma de tornar as 

discussões sobre escrita mais familiares aos participantes menos experientes, 

graduandos que participam mais intensamente do sistema PIBID-AV (p. ex., Oswaldo 

Goeldi). Além disso, é mencionado lado a lado com pesquisa e obra, colocando-se 

como uma das três dimensões do papel social de pesquisador-professor-artista, 

àquela associada ao discurso pedagógico. Assim como a pesquisa, a escrita de um 

plano de aula envolve questões de síntese (avaliada como positiva) e saturação 

(avaliada como negativa). Segundo Charles B., no Quadro 17, a saturação pode estar 

associada às explicações (explicar/elucidar alguma coisa), as quais se opõem a fazer 

sentido, sugerindo que explicações são desnecessárias. A aula, em sentido mais 

abrangente, e o plano de aula, em sentido mais específico, envolvem, segundo 

Charles B. e Tarsila um equilíbrio relativo entre o que chamam, com base na literatura, 

de sistemas arbóreo, decorrente do próprio sistema educacional (dentro de uma aula, 

eu estou num sistema arbóreo sim), e rizomático, como novas formas de organização 

do sistema (dentro desse sistema/árvore, instalar um rizoma). 

Dentre os expoentes linguísticos menos recorrentes associados a práticas de 

letramentos acadêmicos específicas da CPEAV, destacam-se dois que, embora 

pouco mencionados no minicurso, apontam para práticas muito particulares da 

CPEAV, nas quais a maioria dos participantes se engajam, a saber: avaliação e diário. 

A avaliação, associada ao curso de bacharelado em AV, consiste na apresentação de 

toda a produção artística de um graduando, desenvolvida durante um semestre letivo, 

para uma banca examinadora de especialistas (professores do curso de AV), a qual 

emite parecer, avaliando se a produção do graduando é satisfatória para sua 
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progressão a outros estágios do currículo. Um graduando em AV participa desse 

gênero, no mínimo, duas vezes ao ano e oito vezes até o final do curso. Apesar de 

criatividade e originalidade serem pressupostos (quase uma demanda) no que diz 

respeito à produção artística exposta à banca avaliadora (discurso das AV), o gênero 

em si segue convenções quase estritamente burocráticas. Comparando os gêneros 

avaliação e dissertação, em que os participantes da CPEAV participam apenas uma 

vez durante o seu tempo de envolvimento na comunidade (pelo menos, dois anos), 

podemos dizer que as questões referentes à avaliação (gênero que todos conhecem) 

passam a ser menos importantes entre os membros da CPEAV, a não ser que estejam 

relacionadas às discussões sobre escrita, pesquisa, e ensino, por exemplo. Essa 

hipótese também explicaria a baixa recorrência no corpus. 

O expoente linguístico diário, por sua vez, corresponde ao gênero diário do 

pesquisador-professor-artista e consiste no “testemunho biográfico da sua 

experiência” (PORLÁN; MARTÍN,1997, p. 18 apud OLIVEIRA, 2012). Também 

chamado de diário da prática pedagógica, é descrito por Oliveira (2012, p. 14) como 

“uma espécie de guia, onde sempre é possível voltar [...] para rever o que foi realizado 

[...] um instrumento para detectar problemas e explicitar nossas concepções políticas 

e ideológicas”.  

A partir dos diários, o professor-pesquisador-artista em formação inicial 

 
procura organizar o seu pensamento quando escreve o diário após ter 
ministrado a aula e volta a reorganizá- lo novamente quando exterioriza a 
leitura do diário ao grupo, pois, neste momento é questionado, recebe 
opiniões, e desta forma o que seria apenas uma escrita, ultrapassa o plano 
silencioso do textual [...] É este trânsito, este percurso [...] que potencializa o 
discurso. Passa de um simples relato para algo a ser problematizado pelos 
colegas e pelo professor. É o caráter público do diário que, em minha opinião, 
re-dimensiona a prática pedagógica. (OLIVEIRA, 2011, p.183). (OLIVEIRA, 
2012, p. 15). 

 

Assim, o gênero discursivo diário (Exemplos 19 e 20) é importe instrumento no 

processo formativo dos participantes da CPEAV, apresentando status de relevância 

em ambos os sistemas de atividades observados (PIBID-AV e GP/CPEAV). Faz parte, 

inclusive das temáticas de pesquisa na CPEAV e seus registros seguem os preceitos 

da comunidade quanto à perspectiva subjetiva e à ênfase no modo visual.  

 
Exemplo 19 
 
Eu me lembrei, assim, que eu sempre penso em escrever, ham, por exemplo, um diário. [...] 
ham... algumas coisas que eu lembro que já aconteceram. E eu tinha vontade de saber como 



184 

que aconteceram da da outra vez... [...]  eu lembro assim, eu lembro de algumas partes, eu não 
de tudo, mas eu queria saber... [...] Então, ham, eu sempre penso que eu tenho que escrever, 
“eu tenho que escrever” e não escrevo. E é bem interessante, assim, porque realmente a gente 
volta nas mesmas coisas, assim, acontecem, se repetem e... [CHARLES B.: Um diário pra 
tentar revisitar essa memória, né?!] Essa memória, isso! (NAIR KREMER, p. 3) 
 
Exemplo 20 

Porque a gente aqui conversa, entende, vê uma coisa e relacionada, e a gente tem essa 
movimentação assim, em função das imagens e dos vídeos [...] e tudo, e... não tanto da 
escrita, né? Tanto que os nossos diários eram só imagens praticamente, algumas palavras 
[...] jogadas ali... (NAIR KREMER, p. 51) 
 

No discurso de Nair Kremer (Exemplos 19 e 20), o diário é uma forma de 

organizar as ações associadas não apenas à prática docente, mas também à escrita 

da pesquisa (Exemplo 19), especialmente no que diz respeito a registro de 

procedimentos ou ações passadas (eu tinha vontade de saber como que aconteceram 

da outra vez). Além de apontar o gênero diário como pertinente às questões de escrita 

no contexto científico e no contexto pedagógico, Nair Kremer salienta o caráter 

essencialmente visual e o papel restrito do modo verbal nesse gênero (nossos diários 

eram só imagens praticamente, algumas palavras [...] jogadas ali), no Exemplo 20. A 

Figura 25 exemplifica um diário de professor-pesquisador-artista encontrado na 

literatura de referência.  

 

Figura 25 – Diário de professor-pesquisador-artista 

 

 
 
Fonte: (OLIVEIRA, 2012, p. 20) 
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A relevância desse gênero na comunidade é tanta, que, ao ser identificada por 

Iole de Freitas como uma professora reconhecida por estudar/gostar de diários (ou 

promover o engajamento dos alunos nesse gênero, na disciplina de estágio 

supervisionado), Tarsila admite: Sou fanática por diários! (p. 24, no corpus) Nesse 

sentido, o gênero diário é entendido não apenas como um registro da prática de 

professores-pesquisadores-artistas, mas é a própria prática.  

Assim como no diário, as questões de multimodalidade (considerando o maior 

prestígio conferido ao modo visual) constituem a maioria dos gêneros considerados 

relevantes nos sistemas de atividades dessa comunidade e foram também 

ressaltadas, ao final do encontro reportado, na avaliação sobre o minicurso do qual 

participavam. Parte dessas avaliações foram abordadas nos exemplos referentes ao 

expoente linguístico apresentação (no Quadro 15), nos quais Iole de Freitas e Tarsila 

manifestam aversão a apresentações “chatas” por serem estritamente verbais e 

elogiam a apresentação de Charles B. no minicurso porque inclui disparadores como 

vídeos, imagens, etc. Segundo o discurso de Charles B. (sobre o papel do professor, 

que exploraremos mais adiante), essa avaliação positiva de Iole de Freitas e de Tarsila 

resulta tanto das relações estabelecidas com outros textos multimodais (os 

disparadores) quanto da postura dos participantes no minicurso (Exemplo 21).    

 

Exemplo 21 

Aqui, a gente tá num minicurso. O minicurso é um sistema arbóreo, é uma árvore, né? [...] 

Agora, eu posso também, dentro desse planejamento, propor algumas coisas que façam essa 

língua mãe gaguejar de alguma forma, né, seja pela minha postura, seja pelo modo como, ah, 

como vocês vão dar abert...[...] Bom, eu vou trazer os disparadores, mas, se vocês não 

quiserem falar, se vocês quiserem, ham, não participar, nada vai acontecer. [...] (CHARLES B., 

p. 16) 

 

A partir do Exemplo 21, inferimos que a ideia de minicursos em geral, para 

Charles B., corresponde a um sistema arbóreo, uma estrutura supostamente fixa (em 

que um falaria e os outros escutariam), mas que pode ser flexibilizada, segundo uma 

perspectiva rizomática, por meio diferentes formas de organização (algumas coisas 

que façam essa língua mãe gaguejar de alguma forma). Nesse sentido, o gênero 

minicurso (especificamente o ministrado por Charles B.) é exemplo de prática 

“rizomática” em meio a um sistema “arbóreo” (a universidade); é uma instância de 

introdução de um discurso novo/diferente, assim como a tese ou a aula podem ser.  

Em síntese, o discurso de Charles B. defende que assumir um sistema 

eminentemente arbóreo nessas práticas de letramentos seria, nos termos de Bakhtin, 



186 

agir principalmente conforme as forças centrípetas da academia. Por outro lado, 

interferir nesse sistema de forma rizomática seria agir conforme as forças centrífugas, 

buscando um novo olhar, uma nova metodologia.  

Segundo Charles B., esse novo olhar permeia o minicurso desde a sua 

concepção, uma vez que o propósito do minicurso (Quadro 18) seria dialogar sobre a 

tese, expor os resultados para repensar e avançar na produção de conhecimento, a 

partir de interações que não foram possíveis durante a escritura da tese (Exemplo 26). 

No excerto do Quadro 18, Charles B. é questionado por Tarsila sobre a razão para ele 

ter ofertado o minicurso. Ao responder, Charles B. se refere a uma mudança de 

paradigma em relação a pesquisa, a qual justificaria não apenas a intenção do 

minicurso, mas também as suas possíveis formas de organização. Em sua fala sobre 

a postura do autor de, por exemplo, uma tese, contrapõe a ideia de interesse à de 

obrigação, identificando nessa oposição uma mudança de paradigma. Nos termos de 

Charles B. e Tarsila, essa mudança de paradigma estaria associada aos papéis da 

pesquisa e do pesquisador: num primeiro momento, o pesquisador teria obrigação de 

compartilhar (uma devolutiva) os resultados da pesquisa já que se tratam de 

descobertas muito importantes  e prontas ou uma solução acabada aos problemas da 

sociedade; por outro lado, num segundo momento, o pesquisador escolhe 

compartilhar o conhecimento produzido na pesquisa de forma interesseira, por 

entender que a pesquisa, ainda que publicada, está em pleno devir, não consiste 

numa resposta pronta para algum problema da sociedade (resolver um problema 

plenamente seria fortuito, mas não necessário). Os discursos evidenciam ainda que 

esse devir da pesquisa estaria associado às interações na comunidade. Conforme 

indica o discurso de Charles B., ele se percebe como esse segundo tipo de 

pesquisador, que, por interesse, busca, nas interações com a CPEAV, repensar e 

redirecionar a pesquisa.  

Nesse sentido, os discursos no Quadro 17 evidenciam que a produção de 

conhecimento na CPEAV acontece em práticas de letramentos acadêmicos (LEMKE, 

2010), mas não isoladamente; ela acontece nas relações entre os gêneros dos 

sistemas de atividades da CPEAV. Tomando como exemplo o discurso de Charles B., 

sua pesquisa é movida por momentos de interação/discussão com os outros 

participantes da CPEAV, mas a escrita propriamente dita é um processo solitário 

(Exemplo 22).  
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Quadro 18 – Propósito do Minicurso segundo Charles B. 54 
 

“PESQUISADOR INTERESSEIRO” 

CHARLES B.: Uhum, não. Não é uma devolutiva, é uma ação completamente interesseira. [...] Ham, 

e eu sou muito honesto em dizer isso pra vocês, assim. Eu não tô fazendo isso porque eu tô me 

sentido na obrigação, porque eu produzi uma pesquisa e ocupei um espaço e...  e quero, ham, 

devolver pra universidade, ou pra alguém, o que eu descobri, sabe? [...] Ham... eu acho que aí 

já tem uma mudança de de paradigma, assim, de pensar que essa pesquisa, de que a gente se 

refere, que tem essa devolutiva, ela tem uma obrigação, uma moral por trás assim, né? É uma 

pesquisa que se sente nessa obrigatoriedade, porque ela foi produzida a partir de um incentivo 

público, porque ela ocupou um espaço e tudo mais, né? 

TARSILA: E não, e principalmente... [...] é uma questão muito do pesquisador, porque ele se sente 

numa condição em que ele descobriu algumas coisas que as pessoas não sabem, e ele tem que 

contar... [...] “Imagina! Vão morrer se não souberem uma coisa tão importante, que eu sei. [...]” 

Então, tem esse lado que é muito nesse sentido... [...] Se não é nesse sentido, qual é o sentido? 

CHARLES B.: Ham, tem o sentido de colocar, de continuar colocando em movimento a a pesquisa. 

[...] Então, eu tinha, sim, um problema de pesquisa, porque, né, me foi exigido em algum 

momento, né? E eu realmente coloquei em movimento esse problema de pesquisa. Mas, ham, 

esse momento aqui, pós tese, ele não é no sentido assim de que eu achei a resposta pro 

problema de pesquisa e aí eu tô contando. Não, pelo ao contrário: eu tô continuando [...] o 

movimento do problema, né? Por isso que eu digo que é uma ação interesseira, porque eu quis 

esse momento pra mim, né? Ótimo se alguém se beneficiar com isso e for legal para as 

pessoas... Eu fico muito feliz, né? E se ajudar as pesquisas e tudo mais... Mas é no sentido de 

continuar colocando em movimento a pesquisa, que se deu por por terminado, no momento que 

eu quis, né, em função de prazos, em função de todas essas contingências. Ham, mas é no 

sentido que continuar a movimentação, não de fechar e dizer assim: “Bom, então agora eu tenho 

esse trabalho pronto, e tá aqui. Olha só, vejam o que eu pesquisei, que maravilha, e vivam agora 

com isso e brilhem, né?” [risos] [...] Não sei como é que é pra vocês, mas pra mim, pelo menos 

quando eu falo das coisas que eu tô estudando pra pessoas, assim e.... 

TARSILA: Não pra bichos [risos] 

CHARLES B.: É, não pra paredes, enfim... [risos] Quando isso acontece, de alguma forma, ham... 

pra as pessoas, ham, eu acabo repensando, né? Então, desde ontem, eu tô repensando muitas 

coisas. Tem algumas coisas da tese que eu já escreveria de forma diferente, sabe?! Ham... 

Enfim, eu já acho, assim, que, em alguns momentos, eu eu talvez tenha sido um pouco 

representativo... 

TARSILA: Não conta isso pra ninguém. [risos] 

JAN SAUDEK: Mas é porque [inaudível 17:35] é nosso exercício também... 

CHARLES B.: Sim, exato, por isso que eu brinquei e disse que era uma atitude interesseira. Não é 

uma coisa assim: “Ai, olha que maravilha o que eu tô fazendo.” Não. Que maravilha que vocês 

estão fazendo por mim, assim, porque é um incentivo de continuar esse problema! Acho que, aí, 

não é... acho que aí, de forma alguma, é uma devolutiva. Que bom se alguém... 

TARSILA: Querer aproveitar alguma coisa. 

 

 Exemplo 22 

[escrita da tese foi solitária] [...] No silencio, no alguém de levanta, alguém que entra, alguém 

que pergunta assim, é muito interessante, porque isso [a interação/discussão] não acontecia, 

não aconteceu durante a tese e eu tinha essa vontade, por isso essa vontade de querer fazer 

o [mini]curso, assim, né? [...] Mas, muitas coisas eu já tô repensando talvez assim, na própria 

tese a partir desses dois dias algumas coisas assim, então... bom até nesse sentido pra retomar 

o texto, fazer outras coisas, escrever outras coisas... (CHARLES B., p.53) 

                                                           
54 Com relação aos exemplos que ilustram nossa análise, para facilitar a organização espacial deste 
texto, optamos por apresentar os excertos considerados longos (aqueles que envolvem os discursos 
de mais de um participante de forma alternada) em quadros, indicando o assunto – foco da análise 
naquele excerto – a partir de uma licença poética sugerida pelo discurso dos próprios participantes. 
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Segundo Charles B., a realização do minicurso partiu da vontade de 

interlocução, em função de um processo anterior e solitário de escrita da tese, ao 

mesmo tempo em que suscitou a vontade de repensar, retomar o texto e escrever 

outras coisas. Nesse sentido, Charles B. (e provavelmente qualquer participante da 

CPEAV) produz conhecimento na medida em que transita no sistema de atividades, 

desempenhando diferentes papéis em diferentes gêneros discursivos de forma inter-

relacionada: é porque escreve a tese que quer/precisa promover o minicurso, o qual 

o leva a escrever o artigo, e assim por diante. 

Não podemos deixar de considerar ainda, que em meio a essa rede de relações entre 

práticas de letramentos de Charles B., estão os outros participantes da comunidade 

que se envolvem cada qual em uma rede específica de relações entre práticas. Da 

mesma forma que Charles B. diz avançar a partir das interações com o grupo, todos 

os participantes mais e menos experientes avançam junto com ele, cada qual em seu 

próprio processo de PPL, assunto da seção 3.3. 

 

3.3  PROCESSOS DE PPL NA CPEAV 

Nesta seção, abordamos os processos de PPL envolvidos na CPEAV a partir 

dos discursos dos participantes. Ao longo do minicurso, especialmente no momento 

final de avaliação, podemos perceber como os participantes se posicionam em relação 

a si mesmos e aos sistemas de atividades da CPEAV. 

Conforme aponta a análise dos expoentes linguísticos (seção 3.2) o “projeto” é 

recorrentemente referido como a própria “pesquisa”, que, por sua vez, é mencionada 

como processo e produto, podendo ser sinônimo de “tese”, “dissertação”, etc.  

Além disso, considerando a complexidade do papel do professor-pesquisador-artista, 

há, no discurso dos participantes mais experientes, uma aproximação, no que diz 

respeito à escrita, entre as práticas de letramentos em diferentes contextos (p. ex. 

obra, aula e pesquisa), evidenciando o caráter fluído dos limites entre as práticas no 

sistema. 

Os limites fluidos entre as práticas de letramento, bem como as relações entre 

elas e os contextos em que acontecem, ficam mais evidentes/delimitados na medida 

em que os participantes avançam na sua PPL. Ainda que usem os mesmos termos, 

participantes mais experientes demonstram, ao longo do discurso, maior familiaridade 

com as particularidades dos sistemas de atividades da CPEAV (p. ex., pesquisa em 

relação ao projeto de tese, quando se referem à candidatura ao doutorado, e em 
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relação à tese, quando se referem ao texto defendido). Seguindo o princípio da PPL, 

um participante recém-chegado na comunidade, teria dificuldade para explicitar essas 

relações. Como exemplo dessa diferença, apresentamos, no Quadro 19, um excerto 

do corpus referente ao início do minicurso, quando Charles B. propõe que os 

participantes se apresentam.  

 

Quadro 19 – Discurso de Oswaldo Goeldi sobre as práticas de letramentos acadêmicos 

 

CHARLES B.: É. O Oswaldo Goeldi também pode se apresentar que ontem ele só só falou do nome. 

Então, se vocês puderem contar pra gente quem vocês são, de onde e também, ham, alguma 

temática que tem mobilizado uma pesquisa atual ou uma aula, ou projeto, uma ideia. 

[...] 

OSWALDO GOELDI: É isso aí. Posso começar? Já vou começando [inaudível 12:52]. Bom, meu 

nome é Oswaldo Goeldi , de [cidade do interior do estado], ham... 

[...] 

ANA BELLA GEIGER: Não, do curso! 

OSWALDO GOELDI: Ah, do curso... ta, do curso licenciatura em artes plásticas...  

TARSILA: ...Visuais.  

LEONILSON: Visuais! 

OSWALDO GOELDI: ...Visuais, né, mais técnico... Tenho 26 anos. A pesquisa que estou tentando 

entrar, dentro do que eu tenho que fazer, é essa parte da subjetividade, essa parte da, das 

questões de influência, como é a [...] formação do professor perante a visão contemporânea, 

quais as necessidades, o que que a sociedade pede, que tipo de educação é necessário pra isso 

agora. Acho que é mais ou menos é nesse nesse caminho assim, mais ou menos. 

CHARLES B.: Esse projeto que tu tá desenvolvendo é no PIBID, tu diz, né? 

OSWALDO GOELDI: Tô utilizando o PIBID como meio de de pesquisa também. Ham… 

TARSILA: Tu já tá no Estágio II ou não? 

OSWALDO GOELDI: Ainda não, tô só por ele [inaudível 14:01]  

TARSILA: Não…  

OSWALDO GOELDI: Vou começar com Estágio I no final… 

TARSILA: Tu já está fazendo o projeto? 

OSWALDO GOELDI: Pelo menos já tenho uma base pro projeto já... 

TARSILA: Aham 

OSWALDO GOELDI: Já ia começar a utilizar [inaudível 14:11]. 

 

Ao questionar os participantes do minicurso sobre sua escrita, no Quadro 19, 

Charles B. (participante mais experiente) lança mão de um repertório de práticas 

(pesquisa, aula, projeto) alternativamente (por meio da conjunção “ou”), sugerindo que 

nem todos os participantes do minicurso podem estar familiarizados com ou engajam-

se em todas as práticas mencionadas. Oswaldo Goeldi (participante recém-chegado 

na CPEAV), por sua vez, inicia sua apresentação e, logo no início, é interrompido duas 

vezes, de modo a ter seu discurso reelaborado para atender à proposta de Charles B. 

Na primeira vez, Ana Bella Geiger, que já havia se apresentado no dia anterior e 

participa do PIBID-AV, corrige o discurso de Oswaldo (sobre sua cidade natal), 
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redirecionando a resposta sobre a sua procedência para o contexto da CPEAV (Não, 

do curso!). Na segunda vez, Tarsila e Leonilson redirecionam o discurso de Oswaldo 

de modo a acomodar uma perspectiva epistemológica mais adequada em relação ao 

contexto de AV (Visuais! em detrimento de Plásticas). Depois de reorganizar seu 

discurso nos termos indicados, Oswaldo responde sobre sua temática de pesquisa 

em termos gerais e, em seguida, é questionado por Charles B. e por Tarsila sobre o 

contexto em que tal pesquisa é realizada (PIBID, Estágio II) e sobre a escrita do 

projeto.  

Ao especificar contextos e perguntar sobre a escrita do projeto, Charles B. e 

Tarsila estabelecem uma distinção entre as práticas de letramentos envolvidas no 

processo formativo de Oswaldo Goeldi, que pode ainda não ser tão explícita para ele. 

Essa distinção entre as práticas de letramentos “pesquisa” (p. ex. TCC) e “projeto”, 

aparentemente ignorada por Oswaldo anteriormente, só passa a ser incorporada em 

seu discurso a partir do questionamento de participantes mais experientes.  

Da mesma forma, aspectos associados à PPL dos participantes em relação a 

percepções sobre as questões de multimodalidade, centrais à comunidade, são 

evidenciados nos discursos. Para exemplificar essas evidências, o Quadro 20 retoma 

o Exemplo 20 e explora outros relatos nesse sentido.  

 
Quadro 20 – Discurso de Nair Kremer sobre a prática diário 

 

NAIR KREMER: Porque a gente aqui conversa, entende, vê uma coisa e relaciona, e a gente tem 

essa movimentação assim, em função das imagens e dos vídeos... 

CHARLES B.: Claro 

NAIR KREMER: ...e tudo, e não tanto da escrita, né? Tanto que os nossos diários eram só imagens 

praticamente, algumas palavras [...] jogadas ali. 

TARSILA: ...muitas imagens! 

NAIR KREMER: ... e é bem difícil assim [risos] 

CHARLES B.: É né , tu vê que é engraçado, porque as vezes a gente encontra gente que não 

conseguem justamente fazer o oposto disso, colocar a imagem, né? Para conversar, assim. 

TASRILA: É 

CHARLES B.: Eu diria até que é a maioria que tem essa dificuldade  

[...]  

TARSILA: E eu não penso só a imagem, mas eu acho assim, a produção, a escrita junto também 

[...] Acho que isso é importantíssimo.  

NAIR KREMER: [inaudível 15:00] eu tive que tirar um pouco as imagens, porque tinha muita [...] 

muitas páginas, [inaudível 15:11] tantas páginas, eu tinha que deixar em meio tempo no máximo, 

e aí isso para nós e para o que a gente trabalhou direto imagens e vídeos e filmes e tudo foi 

muito difícil, porque tinha que ter, assim como eu deixei, muita coisa, mas não tanto assim e eu 

percebi que eu ia precisar deixar a escrita...  
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O discurso de Nair aborda a relação entre os modos semióticos verbal/escrito 

e visual nas práticas de letramentos com as quais ela está familiarizada. Segundo Nair 

(participante menos experiente), é mais difícil produzir textos essencialmente visuais 

(bem difícil assim) do que textos essencialmente verbais. Ela exemplifica com o 

gênero diário, sugerindo que todos na comunidade passam pela mesma dificuldade 

(a gente aqui..., nossos diários eram só imagens). Novamente, há uma reorientação 

do discurso (de Nair, neste caso), quando os participantes mais experientes interagem 

com ela, apontando visão oposta.  

Charles B. (apoiado por Tarsila) afirma o exato oposto, referindo-se a uma 

tendência, uma recorrência na comunidade (a maioria...; gente que não conseguem 

justamente fazer o oposto disso, colocar a imagem). Em meio a esse conflito de ideias, 

é Nair quem reorienta o próprio discurso, justificando sua opinião a partir de uma 

experiência particular, vivida na prática de letramento relatório de estágio.  

Assim, esse excerto evidencia como participantes mais experientes na 

comunidade tendem a demonstrar um repertório mais amplo em relação aos sistemas 

de atividades, uma percepção mais abrangente desses sistemas, inclusive 

reconhecendo padrões nas práticas de letramentos, enquanto participantes menos 

experientes tendem a falar de um lugar particular relacionado ao seu repertório mais 

restrito de gêneros discursivos. Nesses redirecionamentos dos discursos de Oswaldo 

e de Nair, e também no discurso de Jan Saudek (Quadro 22), sobre a busca da 

temática de pesquisa, percebemos como os processos de aprendizagem na CPEAV 

são construídos na interação entre pares e entre participantes mais e menos 

experientes.  

Em geral, nossos dados vão ao encontro dos resultados de ZIEGLER (2015) e 

de PREISCHARDT (2015) sobre a PPL em uma comunidade de produção de 

conhecimento em LA. Ao analisar entrevistas sobre práticas de letramentos 

respondidas por participantes em diferentes estágios de um curso em Letras, Ziegler 

(2015) compara as respostas de alunos que cursavam apenas as disciplinas do 

currículo e daqueles que participavam de projetos extracurriculares de 

ensino/pesquisa/extensão, e conclui que  

 
as experiências vividas no projeto englobando o tripé ensino, pesquisa e 
extensão possibilitam maior engajamento e participação cada vez mais 
atuante na comunidade [...] quanto mais atuantes, os participantes discentes 
conseguem fazer mais relações da produção do gênero e suas experiências, 
demonstrando, assim, seu entendimento e compreensão dos letramentos 
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acadêmicos envolvidos nas práticas sociais da comunidade. (ZIEGLER, 
2015, p.83; 88).  
 

Em relação ao repertório de práticas de letramentos mencionados pelos 

participantes dessa mesma comunidade, Preischardt (2015, p. 147) percebeu que “à 

medida que os estudantes estavam há mais tempo participando das atividades 

propostas pel[a comunidade], mais eventos de letramentos acadêmicos eram 

mencionados e melhor descritos em termos de situacionalidade [...] (STREET; 

CASTANHEIRA, s/ano)”. Embora diferentes, os dados da nossa análise apontam na 

mesma direção dos resultados de Preischardt (2015). Na medida em que os 

participantes mais experientes nessa comunidade conhecem/já participam de um 

leque de eventos de letramento dentro dos sistemas de atividades da CPEAV, podem 

reconhecer padrões em relação à escrita segundo a cultura disciplinar, teorizando 

sobre eles.  

A partir dos dados apresentados até o momento, buscamos extrair princípios 

constitutivos do discurso da CPEAV em relação às práticas de letramentos 

acadêmicos e ao contexto social mais amplo, conforme os preceitos da ACD. Na 

seção 3.4, oferecemos uma síntese desses princípios centrais, associados ao 

paradigma epistemológico defendido pela comunidade. 

 

3.4 FAZENDO UMA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO DA CPEAV: UMA SÍNTESE 

Como comunidade de produção de conhecimento que integra uma cultura 

disciplinar, a CPEAV (ou os sistemas de atividades que a organiza) faz parte de um 

contexto acadêmico mais abrangente e, por isso, está submetida às restrições 

relativas impostas por esse contexto. Entretanto, conforme os dados da análise vêm 

sugerindo, há particularidades, no contexto da CPEAV, que em certa medida podem 

estabelecer pontos de tensão com as restrições impostas pela academia ou 

simplesmente servem a propósitos diferentes daqueles considerados tradicionais.    

Nesta seção, portanto, buscamos descrever esses aspectos particulares da 

CPEAV que foram apenas levantados na análise dos expoentes linguísticos 

associados às práticas de letramentos acadêmicos e do discurso dos participantes 

sobre tais práticas, mas são centrais na constituição do discurso da CPEAV frente à 

cultura disciplinar. Essa análise nos leva a considerar mais enfaticamente quatro 

princípios da perspectiva epistemológica da CPEAV associados a: 1) forças 
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centrífugas; 2) interdiscursividade; 3) multimodalidade/multiletramentos; e 4) 

subjetividade.  

Em relação ao primeiro princípio, forças centrípetas, destacamos os discursos 

no Quadro 21: dois excertos do corpus em que os participantes da CPEAV, 

principalmente os participantes mais experientes Tarsila, Charles B. e Sá Nogueira, 

se posicionam em relação aos temas: “prostituição na arte e na pesquisa” e “busca 

por diálogo”. Em ambos os excertos, encontramos evidências das forças centrípetas 

de centrífugas que atuam nas práticas de letramentos da comunidade. 

No referido excerto, Charles B. estabelece uma relação entre a conduta de 

“prostituição” nas artes e uma conduta análoga na pesquisa, quando pesquisadores 

produzem textos de acordo com os parâmetros mínimos de um texto acadêmico (um 

texto “vendido”). Mas, logo parte em defesa da ideia pós-moderna, compartilhada na 

CPEAV, de que “prostituir-se” não tem problema nenhum, já que consiste em uma das 

possibilidades disponíveis. Na mesma direção, Tarsila define duas situações em que 

há essa “prostituição” na escrita científica: de um lado, o pesquisador que faz isso por 

opção (espontaneidade) e, de outro, o pesquisador que faz isso em função das 

pressões sofridas pelos discursos hegemônicos sobre a prática (não vai passar, nem 

vou tentar). Tarsila e Charles B. parecem concordar que a primeira situação pode ser 

aceitável, enquanto a segunda situação é problemática. 

A partir do momento em que a segunda situação é identificada como um 

problema, Charles B. propõe uma terceira possibilidade como a mais desejável: 

atravessar essas duas possibilidades, com algo novo (força centrífuga). Em relação à 

proposta de Charles B., Sá Nogueira argumenta que é preciso uma comunidade que 

aceite esse novo: uma comunidade que entenda e que aceita [...].  Considerando a 

articulação entre os discursos de Charles B., Tarsila e Sá Nogueira, fica evidente um 

jogo entre forças centrípetas e centrífugas (BAKHTIN, 1952-1953/2003), uma vez que, 

no contexto acadêmico, a força centrípeta  

 

leva membros da academia a se adequar às suas disciplinas [...] funciona 
como um dispositivo regulador que promove acomodação entre uma 
contribuição nova para o debate acadêmico [força centrífuga] e o atual estado 
da arte.  (MOTTA-ROTH, 1999, p. 8) 
 

Também, no segundo excerto do Quadro 21, a discussão sobre as práticas 

escritas recai sobre o jogo entre forças centrípetas e centrífugas com o qual a CPEAV 

(ou qualquer outra comunidade) precisa lidar. Quando Charles B. fala sobre as 



194 

práticas de letramentos como forma de se adequar ao “centro”, ao hegemônico (a 

gente quer formular uma imagem que seja aceita e adequada pra todos os espaços), 

Tarsila exemplifica essa força centrípeta com o relato sobre as revistas científicas que, 

segundo ela, não publicariam os textos produzidos na CPEAV, ou seja, que não 

cederiam a forças centrífugas. 

 
Quadro 21 – Forças centrípetas e centrífugas 

(continua) 
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CHARLES B.: Eu acho que [...] isso que vocês tão falando [“prostituição” em arte] tem muita 

relação com a questão da pesquisa, no sentido, assim, de pensar os parâmetros mínimos 

que esperam da gente quando a gente apresenta um texto acadêmico, né? E e e pensar 

que outros textos, digamos, mais livres, sem tantos, ham, dispositivos que fiquem, né... 

ham, demarcando, assim, alguns territórios, ham, a gente deixa pra fazer em outros 

momentos. Mas eu acho que também é interessante pensar como, ham, infiltrar esses... 

as... atravessar esses dois mundos, né? Quer dizer: como talvez pensar um texto que é 

um texto dessa ordem, né, [...] de onde se espera algo, ham, vendido, digamos assim, né, 

com todos esses parâmetros, com todas essas normas, essa métrica? Eu concordo que 

não há problema algum, assim, não vejo problema em ter uma profissão X e uma... 

[...] 

TARSILA: A não ser que isso te tire o sono, daí é problema, né? Aí tu fica: “Ai, meu Deus, eu 

fiz isso”...  

CHARLES B.: “Ah, como é que eu posso?”, né? 

TARSILA: “Não acredito nisso. Como é que eu vou fazer?”. Daí, eu acho que daí é problema, 

porque daí tem que resolver alguma coisa, né, contigo. Mas, se não... Só que daí eu acho 

que tem duas coisas também, porque, ao mesmo tempo que existe essa espontaneidade, 

né, de “não ter problema nenhum” e de “eu conseguir lidar bem com isso”, tem o oposto 

que é, por exemplo, ham, “eu não faço um trabalho de uma outra ordem porque...” [...] “ai, 

eu não vou fazer isso, porque isso aí não vai passar”, né? Então... Ou “pode não passar, 

então eu nem vou tentar”. 

[...] 

TARSILA: Eu escuto muito isso assim: “Ah, eu vou fazer o básico”. A gente tava falando agora. 

Fazer o básico pra passar, pra tirar um sete, porque isso é garantido. “Para que que eu vou 

tá me empenhando?”, né, “investindo, fazendo todo o investimento, porque eu não sei nem 

o que vai dar, então eu vou fazer o básico”, né? 

CHARLES B.: Aham 

TARSILA: E eu acho que isso é uma opção legítima, super legítima.  

CHARLES B.: Fazer o básico, né? 

TARSILA: Fazer o básico.  

CHARLES B.: Sim, aham. Mas, ham, também pensar que eu posso também atravessar essas 

duas possibilidades, né? Também é uma outra possibilidade. 

TARSILA: Também é uma outra possibilidade. 

CHARLES B.: Uma terceira, um terceiro caminho, né?  

SÁ NOGUEIRA: Mas será preciso create a community, como dizem os ingleses, né? Criar uma 

comunidade... 

CHARLES B.: Uhum. 

SÁ NOGUEIRA: ...uma comunidade que entenda e que aceita a emergência desse novo texto, 

desse novel, livro novo, né?. Se requer muita elasticidade intelectual, assim, nos escritos. 

E isso não é, nem sempre é fácil de obter, assim. Por exemplo, a Rita Lino [inaudível 16:42] 

lá na na British Columbia, né, aquilo... ela teve que ter uma comunidade assim, teve que ter 

pessoas que se empolgaram... 

TARSILA: Mesmo que fosse dois. [...] 
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Quadro 21 – Forças centrípetas e centrífugas  

(conclusão) 
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CHARLES B.: Eu acho que a gente tem muito essa... acho que isso tem tudo a ver com o que 

a gente tá discutindo aqui, porque tá tudo em torno dessa coisa da totalidade, assim. Porque 

a gente quer, ham, formular uma imagem que seja, ham... 

TARSILA: Aceita.  

CHARLES B.: ...aceita e adequada pra todos os espaços, pra todas as pessoas, né? E isso é 

completamente impossível, né? Se a gente for pensar, a partir daí, a questão da escrita da 

pesquisa, né? Ontem, né, Iole, a gente até falava da questão do do escrever e realmente 

o que a gente... 

IOLE DE FREITAS: ...quer dizer. 

[...] 

TARSILA: Por exemplo, as revistas, né, Charles B.? Assim: eu e o Sá Nogueira estamos 

produzindo alguns textos a partir do nosso trabalho... 

CHARLES B.: Uhum. 

TARSILA: ...e a gente têm discutido isso. A gente olha pra um texto... “Essa revista jamais vai 

publicar um texto nosso”.  

SÁ NOGUEIRA: É! 

TARSILA: Porque do jeito que a gente escreve, falando em primeira pessoa, né? Mostrando 

fragilidades... Essa aí... tu olha assim os artigos... “não, essa revista aqui nunca vai aceitar 

nosso trabalho, então vamos...”; “Vamos insistir, perder tempo?”; “Não! Vamos pra outra, 

vamos achar alguém que queira dialogar”, né? E, aí, tu acha, sim, revistas que se 

interessam por uma... 

SÁ NOGUEIRA: É um exercício de intertextualidade, né? 

TARSILA: Aham. 

SÁ NOGUEIRA: A gente perceber como é que o intertexto, dos vários textos numa revista, nos 

dizem sobre o nosso próprio trabalho, né? E como é que... 

TARSILA: Pra que que tu vai tá batendo num muro que não vai quebrar?! 

SÁ NOGUEIRA: Porque é um expert, né? Usa metalinguística para [Inaudível 36:02] diante de 

uma negativa... Não é? 

TARSILA: Vamos apostar naquilo que pode, né? 

CHARLES B.: Sim. Exato. 

TARSILA: ...é complicado! [...] 

 

 Frente a esse jogo de forças, cuja existência parece ser consenso entre os 

participantes, há, no segundo excerto do Quadro 21, um ponto de discordância entre 

Tarsila e Sá Nogueira em relação a como proceder: Tarsila vê a insistência em buscar 

diálogos com comunidades menos abertas ao novo como uma perda de tempo, 

enquanto Sá Nogueira insiste nessa atitude como um exercício de intertextualidade  

que um expert deve fazer para conhecer a si mesmo em relação às outras 

comunidades (o que os vários textos dizem sobre nosso trabalho). Em nenhum 

momento, entretanto, os participantes sugerem que as forças centrípetas sejam 

motrizes nas decisões tomadas em relação às práticas de letramentos acadêmicos. 

Ao contrário, enfatizam as forças centrífugas como aquelas que impulsionam as 

práticas que constituem seu sistema de atividades, especialmente aquelas associadas 

à escrita.  
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Ainda que pertinentes ao jogo de forças centrípetas e centrífugas, os discursos 

no Quadro 21 apontam, também, o segundo princípio central no discurso da CPEAV: 

interdiscursividade. Em relação a esse princípio, a CPEAV constitui-se na intersecção 

entre os discursos das AV, da educação e da ciência. No Quadro 22, são exploradas 

evidências sobre o princípio da interdiscursividade nos discursos analisados, a partir 

de relatos em que os participantes discutem os discursos que circulam entre o curso 

de bacharelado, tipicamente associado à disciplina de AV, e o curso de licenciatura, 

tipicamente associado à educação. 

 No primeiro relato, intitulado “ódio e preconceito” (Quadro 22), Jan Saudek 

reporta o discurso de uma professora em sua avaliação e o classifica como 

preconceituoso em relação à licenciatura em função de expressões avaliativas 

(pejorativas) como “tu é bem professor!” e “tua cerâmica é mais pintura de professor”. 

Assim como no discurso de Jan, outros excertos sublinhados ao longo dos relatos 

evidenciam que os participantes da CPEAV veem o discurso em AV sobre a 

licenciatura como assimétrico, um discurso negativo (de ódio, como relata Nair) que 

posiciona o professor e a educação num patamar inferior ao do artista. Na tentativa 

de explicar esse discurso, Sá Nogueira recorre ao contexto sócio-histórico, referindo-

se a um trauma, um estigma da educação disciplinar/bancária – em referência a um 

passado de discursos extremamente rígidos (que iam de encontro aos discursos das 

artes). Por outro lado, ao apontar o que chamou de visão demiúrgica do artista, Sá 

Nogueira redireciona a discussão, sinalizando o que poderia ser a visão da 

licenciatura sobre o bacharelado: artistas se acham deuses, o que configura uma 

ignorância para Tarsila.  

Ao longo dos dois primeiros relatos do Quadro 22, percebemos evidências da 

relação entre os discursos das AV e da educação, na medida em que os discursos na 

CPEAV projetam a visão das AV sobre si mesmos, criticando-a, refutando-a (Que 

absurdo! Uau! Tanta ignorância!!). Essas relações sugerem como a constituição da 

identidade da CPEAV se deve, também, à negação (o que não é válido, o que não 

fazer) do discurso alheio e à negação do discurso alheio sobre a própria CPEAV. Essa 

constituição identitária por meio da negação é também percebida nos discursos dos 

participantes sobre as práticas de letramentos, por exemplo, quanto Charles B. afirma 

que o minicurso não é uma devolutiva, mas uma atitude interesseira, subentende-se 

o discurso alheio de que deveria ser uma devolutiva. 
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Quadro 22 – O discurso dos participantes sobre as relações entre licenciatura/educação e bacharelado/arte 

(continua) 
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JAN SAUDEK: Eu fiquei pensando no que o Vasco Prado colocou a questão do professor e da licenciatura, porque eu vejo também preconceito em relação 
a isso no curso [bacharelado em AV]. Eu pensei na avaliação que eu tive em cerâmica. A W. me disse bem assim: “ah, tu é bem professor!” [...] “Tu é 
muito organizado”, e eu perguntei “por quê?” e ela disse: “porque esse caderno que tu tem de referencial é coisa de professor...” [...] “...e a tua cerâmica 
é mais uma pintura de professor do que uma cerâmica”. [...] Eu fiquei na dúvida: “tá, isso é ruim, isso é bom?” Então, “Ah, pela organização é bom...” 
[...] Só por organização ficou meio estranho. [...] 

NAIR KREMER: Eu acho muito interessante porque os cursos que eu fiz... né? (Porque eu fiz contabilidade, direito, que não cheguei a me formar, mas [...] 
convivi muito naquele meio, né?) E nunca, num curso assim, [...] tanta separação assim, quase um ódio bacharelado e licenciatura. [...] 

SÁ NOGUEIRA: [inaudível] ...quando o professor sabe que um aluno vai fazer, vai seguir a licenciatura, e baixa-lhe a nota, porque não é artista. É... tem 
quase como se fosse uma traição à causa. E aí, muitas vezes, esses alunos que vão seguir as licenciaturas são bem piores, esteticamente, na qualidade 
de trabalho, do que os outros...[...] já há um pouco esse estigma sobre Educação, sobre a licenciatura que se tem na nas artes. É um estigma, não é 
só aqui... 

TARSILA: É, ele é geral! 
SÁ NOGUEIRA: ...ele é geral, assim. [...] 
CHARLES B.: Que pena, né? Eu acho que tem tanta tanto a ganhar, colocando as coisas em diálogo.... 
NAIR KREMER: Claro! 
CHARLES B.: ...em relação, né? 
TARSILA: Eu ach... eu, assim, [...] eu tenho só amor, assim... eu, inclusive pela pelo pelo meu bacharelado, né, pela minha formação em cerâmica, assim... 

Acho que me ensinou muito, né? E, nossa, eu não consigo ver isso dessa forma, assim... até porque eu fiz uma escolha primeiro pelo bacharelado [...] 
E, aí, quando eu comecei a ver as coisas da licenciatura, isso foi me pegando, me chamando, enfim... Mas eu eu acho tão nobre as duas áreas, e tão 
parceiras, assim ... eu não tenho... 

ANA BELLA GEIGER: Eu tenho, várias vezes...  
SÁ NOGUEIRA: [...] eu acho que há um trauma, assim, em relação a uma escola, né? ...disciplinar, bancária como dizia o Paulo Freire, né? ...que muita 

gente viveu, né? Eu sou dessa geração e muita gente é dessa geração, assim, da escola muito... né? E eu penso que criou-se assim uma antipatia [...] 
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SÁ NOGUEIRA: É que hoje há uma visão [...]  que é muito do artista, assim, que é, uma certa visão demiúrgica assim: “eu não tenho nada a aprender...” 
TARSILA: Sim. Isso é de uma ignorância!! 
SÁ NOGUEIRA: É, já é um pouco assim... É que é essa constituição identitária do artista demiúrgico, assim, que é um pequeno Deus, um micro Deus que 

faz as coisas acontecerem e que não precisa da es... a pedagogia é uma coisa inútil assim... [TARSILA: Uau!] [...] ...há uma tentativa de dar uma ordem 
à comunicação do aprendedor... do aprender, do saber, que não faz sentido na minha... no meu universo demiúrgico, né? 

JAN SAUDEK: “Eu sou o criador”, né? 
SÁ NOGUEIRA: É. “Eu sou o criador”, “O  quê? Pedagogia? Bah! Que horror!”  [risos] [...]  “Vocês e nós... vocês estão lá em embaixo, estão lá embaixo...” 

[...] Eu fiz pintura... Eu acho que até tinha, assim, um trabalho mais ou menos, né? E, quando cruzava, assim, com colegas, né, e eles: “Mas, cara, tu 
tá trabalhando no departamento de pedagogia?”; “Que é isso?” Umas coisas tão estranhas... É como se estivesse trabalhando em um departamento 
de engenharia mecânica, ou de astrofísica, assim, um coisa estranha. “Mas como foste parar em uma coisa tão... ?” [risos] 

TARSILA: Tão absurda! [risos] 
SÁ NOGUEIRA: E eu: “Por acaso.”; “Ah, e o que tu ensinas lá?”; “Ah, eu trabalho com formação de professores assim.”; “Mas, como?”   
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Quadro 22 – O discurso dos participantes sobre as relações entre licenciatura/educação e bacharelado/arte 

(conclusão) 
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SÁ NOGUEIRA:  [...] Então, é muito interessante, né? Porque é pura tônica, né, há alguma responsabilidade, alguma... né? ...da parte de quem 
aprende. Porque mesmo assim, eu acho que é possível sobreviver ao [departamento em Artes] [risos] e aprender muito bem.  

[risos] 
TARSILA: Eu também acho!  
SÁ NOGUEIRA: E é possível esperar sobreviver aqui ao [departamento em Educação]  e aprender muito bem. Agora, tendo estes encontros que 

a gente... né? [...] ...destes rizomas que a gente conseguir criar, desses agenciamentos, assim. 
TARSILA: Eu, por exemplo, escuto as histórias que vocês contam... né? E... eu me formei em 87 e eu não acho que seja nada diferente, [...] são 

as mesmas coisas que aconteciam na época em que eu me formei. Só que eu vejo que vocês dão uma importância, né... que eu não dei. Eu 
fazia os dois cursos ao mesmo tempo, porque eram cursos de dois vestibulares, né? [...] Então, assim, eu fazia os dois cursos, eu tava me 
lixando pra toda essa coisarada, até porque eu tinha aula o dia inteiro, e eu... Essas coisas não me.... 

CHARLES B.: Acho que vai muito do modo como a gente se coloca, né? ...no meio do tiroteio, assim... 
[...] 
TARSILA: Eu vejo que em um campo artístico, né... nós nos valemos, muitas vezes, da nossa incompetência e de um escudo... 
SÁ NOGUEIRA: É que... A gente não segue o nosso repertório.  
TARSILA: Exato. Eu lembro assim, né? Eu defendendo meu trabalho de cerâmica, a gente se vale da nossa incompetência, né, do nosso 

despreparo pra entrá na onda, né? “Arte não se explica e que é isso mesmo”, né? 
SÁ NOGUEIRA: “A arte pela arte sempre.” 
TARSILA: ...e a gente segue um texto hermético, que ninguém entende, né? E todo mundo fazia de conta que tá tudo certo, que tá tudo bem. E 

eu acho isso uma hipocrisia, né? Quer dizer: tu não dá a cara, né? E aí, “é todo mundo incompetente, né? Mas tá tudo certo...” [...] Eu acho 
que esse jogo, assim, tá um tanto ultrapassado. É um jogo que tá muito... sabe? Já deu isso, né? Quer dizer: o artista tem que ser competente 
no que ele faz e tem que saber fazer e falar com propriedade, né? E não assim, meias palavras e tá tudo certo e tá tudo bem. 
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ANA BELLA GEIGER: ...o que me segurou no na nas artes foi a licenciatura, sabe? E, em várias aulas, eu saia assim, pensando “bah, como ia 
acrescentar pro pessoal do bacharelado o que eu tive, essa aula também”, sabe? E agora o [coordenador do curso] abriu a Metodologia, pelo 
menos umas cinco aulas vai ser [...] com o pessoal do bacharelado também, e o pessoal tá gostando, porque é uma coisa que eles não viram 
ainda, sabe? 

TARSILA: Claro... poder abrir [inaudível 20:58] pra outras coisas, né? 
ANA BELLA GEIGER: Sim, e a gente lê muito mais, tem o conhecimento muito além [...] porque o pessoal do bacharelado não... só se o orientador 

fala pra fazer alguma coisa, ou se eles buscam por eles mesmos, mas se não, não. 
TARSILA: É que, às vezes, a gente não sabe em quem buscar, né? É tanta coisa, que a gente não sabe... mas eu acho também assim: tem uma 

coisa que a gente tem que aprender a fazer, né? Que é... ham, dançar com o diabo sem se queimar.  
CHARLES B.: É! 
TARSILA: Né? [risos] Porque é assim, ó: se o fulano não gosta de educação, então não vamos falar da educação... É jogar o jogo, né? Não 

provoca, deixa, faz de conta que tá tudo certo, né? Mas a gente vai ali e provoca, e fala isso e fala, né? 
CHARLES B.: É. E quer convencer, né?  
TARSILA: É, e quer convencer e quer discursar... Não, deixa ass... deixa quieto, faz outra coisa, sabe? 



199 

Ao longo do terceiro relato do Quadro 22, apesar da crítica de Tarsila ao 

discurso das AV sobre as práticas de letramento (texto hermético que ninguém 

entende, uma hipocrisia), há um movimento de conciliação/acomodação entre os dois 

discursos. Sá Nogueira apresenta discurso otimista em relação as possibilidades de 

sobrevivência aos discursos rígidos da educação, enquanto Tarsila sugere, a partir da 

própria experiência, que os discursos negativos sejam ignorados ou transpostos. 

No quarto relato do Quadro 22, o discurso de Ana Bella Geiger também aborda 

as relações entre os discursos do bacharelado e da licenciatura, enfatizando como as 

práticas de letramentos promovidas na licenciatura (educação) complementam e 

enriquecem sua formação em AV (a gente lê muito mais, tem o conhecimento muito 

além). 

Em geral, os discursos no Quadro 22 sobre o “outro” e sobre “a visão do outro 

sobre mim”, especialmente por meio da negação, indicam o papel central que a 

interdiscursividade desempenha nos sistemas de atividades da CPEAV e na 

construção identitária da própria comunidade em meio à cultura disciplinar do EAV e 

às outras comunidades que compõem a academia. Conforme apontamos 

anteriormente, essa centralidade da interdiscursividade é também evidente na análise 

dos expoentes linguísticos das práticas de letramentos, quando práticas artísticas 

(associadas à obra), científicas (pesquisa) e pedagógicas (aula) são referidas lado a 

lado, com mesmo grau de importância, ao longo de todo corpus.  

Em relação ao terceiro princípio do discurso da CPEAV, no que concerne os 

modos semióticos que constituem as práticas da CPEAV, vemos, no Quadro 23, uma 

forte orientação, no discurso de Tarsila, à multimodalidade e, consequentemente, aos 

multiletramentos. Esses conceitos são definidos por Motta-Roth e Hendges (2010) nos 

seguintes termos: 

 
Multimodalidade pode ser definida como a qualidade de um produto ou 
evento semiótico, construído, programado ou desenhado (designed) com 
base no emprego de diversos modos de produção de sentido (ou semióticos) 
e na maneira específica em que esses modos se combinam (KRESS; VAN 
LEEUWEN, 2001, p.20). Multiletramento, por sua vez, é definida como a 
habilidade de interagir com a pluralidade (LO BIANCO, 2000, p. 99), como 
leitores e produtores de texto, isto é, de interagir com outras pessoas, levando 
em conta 1) a multiplicidade de canais e meios (mídias) de comunicação 
existentes e 2) a crescente importância da diversidade linguística e cultural 
(nacional, regional, local, comunitária, informal, formal, artística, técnica, 
científica etc). (MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010, p. 45) 
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Questões pertinentes à multimodalidade/multiletramentos são recorrentes, ao 

longo do minicurso, no discurso de todos os participantes, conforme já apontamos 

anteriormente, mas aparece de forma mais explícita e enfática nos discursos de 

Tarsila e de Charles B..  

 
Quadro 23 – Multimodalidade/multiletramentos nos discursos de Tarsila e Charles B. 

 

“GARRANDO NOJO DO POWERPOINT!” 

TARSILA: Porque me parece, salvo algum engano, que a ideia é do estudo, né? Que a gente 
possa...que sejam seis pessoas que se habilitem, né? Mas seriam seis que se aceitariam o convite 
“quero estudar, me comprometo, né, a fazer a leitura por mês, vou ler tantos platôs por mês para 
vir aqui e contribuir da forma que eu puder”, né? Então se a gente tivesse um público muito grande 
acho que a gente não vai conseguir a qualidade do estudo. 

CHARLES B.: É, porque a ideia de eu fazer uma espécie de curadoria assim, não é fazer 
PowerPoint dos conceitos, né? É ficar falando sobre o texto 

TARSILA: Alias, uma coisa que eu gostei muito, foi que não teve PowerPoint. 
CHARLES B.: Uhum 
TARSILA: Eu to pegando, to “garrando nojo!” [risos] 
CHARLES B.: “Garrando nojo” 
TARSILA: Garrando nojo do PowerPoint! Então, o fato de a gente poder pensar apresentações de 

outras maneiras... 
CHARLES B.: É, eu acho! 

 

 O excerto do Quadro 23 refere-se aos estágios finais do minicurso, quando os 

participantes avaliam a experiência e propõem que mais encontros sejam realizados. 

Tarsila, então, propõe critérios para tais encontros, que terão finalidade de estudo, 

nos moldes da CPEAV: poucos participantes para não comprometer a qualidade do 

estudo, comprometidos com leituras periódicas para contribuírem como puderem. 

Charles B., em acordo com Tarsila, complementa opondo uma espécie de curadoria 

a PowerPoint dos conceitos. Além da interdiscursividade entre AV (curadoria) e 

ciência (PowerPoint dos conceitos), fica evidente que a apresentação de slides (em 

PowerPoint) é indesejada. O chamado PowerPoint é visto como extremamente 

negativo na comunidade, a ponto de Tarsila indicar repulsa pelo gênero (Garrando 

nojo!). Se considerado em relação às análises dos expoentes linguísticos 

apresentação (Quadro 16) e diário, esse excerto sugere que apresentações de outras 

maneiras provavelmente se refere ao estabelecimento de relações entre diferentes 

gêneros que têm como característica central a multimodalidade (p. ex. vídeos de 

entrevistas, clipes de música, obras de arte, etc.). Fica implícito, ainda, que contribuir 

como puderem e outras maneiras (de apresentação) demandam habilidades para 

interagir com a pluralidade, tanto semiótica quanto cultural. 
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Associado ao quarto princípio constitutivo do discurso da CPEAV 

(subjetividade), o Quadro 24 apresenta um excerto do minicurso em que os 

participantes discutem sobre os propósitos e as temáticas de pesquisa, evidenciando 

a relação entre a pesquisa e a vida cotidiana, sob um ponto de vista subjetivo. Esses 

dados corroboram nossa expectativa, a partir do estudo de Hood (2011) de que o 

discurso da CPEAV, por fazer parte de uma cultura disciplinar tipicamente associada 

às humanidades, apresenta estruturas que prezam, ao mesmo tempo, as observações 

de testemunho e uma forte visibilidade no conhecedor. 

 
Quadro 24 – Propósitos e temáticas de pesquisa relevantes na CPEAV 

(continua) 

“PESQUISA: CONVITE AO MOVIMENTO” 

CHARLES B.: [...] Eu acho que sim, que a gente sempre coloca alguma coisa em movimento [com 

a pesquisa]. Isso é... é a mesma coisa que pensar assim, ó: a educação, ham, transforma ou não 

transforma, né? Aquela velha discussão. Não, sem dúvida, alguma coisa acontece quando a 

pessoa passa... 

TARSILA: Tem coisa que até piora. 

CHARLES B.: Exato. Aí é que tá. Só que não necessariamente essas coisas vão ser para o melhor 

ou pior, elas vão simplesmente ser pra colocar alguma outra coisa em, né, uma variação de 

diferença, assim... Então, eu fico pensando que a questão não é, assim, se o que a gente 

pesquisa é só do interesse da gente ou é do interesse dos outros. Eu acho que é, assim, o que 

a gente quer com essa... o que que a gente quer colocar em movimento com essa pesquisa, né? 

Bom, aí isso vai ser, ham, múltiplos convites que a gente vai lançar e que, talvez, quem a gente 

tá convidando não atenda, mas uma outra pessoa que a gente nem imaginou ou uma outra 

realidade que a gente nem pensou, ham, colocar em reverberação vai entender aquilo, né, e vai 

colocar aquilo em em movimento, assim... 

TARSILA: É, mas eu acho que tem uma coisa, assim, que é bem importante aí, que é: o que 

pesquisar, né? 

CHARLES B.: Uhum. 

TARSILA: Eu vejo, às vezes, ham, colegas, inclusive da instituição, a... procurando temas de 

pesquisa: “ah, o que que eu posso pesquisar?”. E eu não sei, eu me assusto bastante quando 

eu vejo isso, porque eu eu acho que não se encontram temas de pesquisa, procurando assim, 

né? 

CHARLES B.: Eles não tão fora, assim... lugar distante 

TARSILA: ...é. “Vou ver o que que eu vou pesquisar agora!”, “Ai, mas vou ver isso de novo? O que 

que eu vou pesquisar?”. Eu não sei, assim.... eu tenho dificuldade de ver a pesquisa dessa forma, 

assim, né? [...] Eu acredito muito mais que a pesquisa tá ali já, tá sempre conosco. Claro, que, 

às vezes, a gente não enxerga... a gente não consegue perceber, mas ela tá dentro, ela tá alí, tá 

no teu dia-a-dia, tá nas coisas que tu fala, né? Não é que tem que achar um tema de pesquisa... 

“Ai, agora tão pesquisando tal coisa”, “ah, acho que isso é um bom tema de pesquisa”. [...] 

JAN SAUDEK: Mas eu aconselho... eu acho que, talvez, ter uma leitura de si mesmo muitas vezes, 

falta tu dar nomes aos bois, sabe? Tu já trabalha com isso, mas tu não sabe que aquilo ali é o 

que tu tá pesquisando, o que tu tá procurando. Falta... falta alguém externo que diga: “Não, mas 

tu já trabalha com tal coisa... 

TARSILA: Por isso que, às vezes, é muito bom a gente conversar com outras pessoas, né? Que nos 

questione, façam perguntas que nos... às vezes, [...] nos irritam muito. 

[...]  
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Quadro 24 – Propósitos e temáticas de pesquisa relevantes na CPEAV 

(conclusão) 

CHARLES B.: Talvez, então, a gente poderia dizer que, quando a gente formula um problema, assim, 

de pesquisa, a gente, ham, não tá achando o tema, mas a gente tá dando atenção pra coisas 

que a gente já vivencia...  

TARSILA: Tá, por aí... 

CHARLES B.: ...que já tão meia vida, assim, né? E aí, a partir disso, a gente vai dar uma atenção 

pra aquilo... diferenciado, né? 

TARSILA: A gente percebe que quando as pessoas procuram temas de pesquisa, ham, muitas 

vezes, elas se desinteressam por esses temas, né, porque aquela coisa é uma coisa alheia [...] 

E isso acontece muitas vezes com os projetos de estágio, quando a gente procura alguma coisa 

pra pesquisar, né? Procura longe, procura porque acha bonito, [...] a gente perde interesse, né? 

No entanto, quando esses temas, né, tão tensionados na vida da gente, a gente até muda os 

temas, mas deriva pra outras coisas do mesmo, né? [...] 

CHARLES B.: ...acopla. 

TARSILA: ...acoplando temáticas afins. E eu acho que é bem importante, assim, principalmente na 

[disciplina de estágio], assim, a gente, fazer escolhas que digam da gente, né? Pra não ter que 

abrir mão disso logo alí.  

CHARLES B.: É, eu acho que essa procura por um tema é... vem muito daquela separação [...] do 

sujeito e do objeto, né? Quer dizer, o sujeito consciente, unívoco, que tá aqui, e o tema, o objeto 

de pesquisa tá lá adiante, distante, né? E aí eu vou dar um... eu vou olhar pra aquilo com 

distanciamento, com neutralidade, né? Com um óculos, que é de alguém que vê as coisas, ham, 

com frieza, assim mesmo, com aquela frieza, ham, cirúrgica, assim, né? E e, enquanto que a 

vida... a a vida e a pesquisa, elas não são coisas separadas. A escrita não é uma coisa... né, 

gente? A gente escreve todo dia, a gente escreve um e-mail, a gente escreve, ham, um bilhete, 

a gente escreve uma carta, sei lá, né? E... escreve uma lista de supermercado, né? A escrita 

tá em meio a vida, né? Agora, potencializar essa escrita pra uma produção subjetiva enquanto 

pesquisa, [...] é dar uma um outro tipo de atenção pra isso.  

 

Charles B. (Quadro 24) aponta a pesquisa como múltiplos convites ao 

movimento, que partem do pesquisador a partir da sua própria experiência. Charles 

B. chama atenção para a ideia de que, embora seja garantida uma movimentação 

(entendida aqui como produção de sentido) a partir da pesquisa, não há garantias, 

nem formas de regulação, associadas à qualidade dessa movimentação (não 

necessariamente vão ser para o melhor ou pior, vão simplesmente ser). Por essa 

razão, a questão sobre para quem serve a pesquisa é irrelevante, abrindo espaço para 

questionamentos sobre o que se quer colocar em movimento com a pesquisa. 

Tarsila, então, posiciona questões sobre a temática de pesquisa no centro da 

discussão, novamente opondo discursos: de um lado a busca uma temática externa 

ao pesquisador e, de outro, a busca por uma temática inerente ao cotidiano desse 

pesquisador. Segundo Tarsila, a temática externa ao pesquisador não é tão produtiva 

como a temática que emerge de seu cotidiano. Há, portanto, um envolvimento extremo 

(seguindo o contínuo de HOOD, 2011) do pesquisador em relação ao que é 

pesquisado: eu me assusto bastante quando eu vejo isso; eu acho que não se 
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encontram temas de pesquisa, procurando assim; Eu acredito muito mais que a 

pesquisa tá ali já, tá sempre conosco; tá no teu dia-a-dia. 

No sentido de corroborar o posicionamento de Tarsila e de Charles B. sobre 

pesquisa, e especialmente sobre a temática de pesquisa estar associada ao cotidiano 

do pesquisador, Jan Saudek propõe que o pesquisador faça uma leitura de si mesmo, 

a partir do olhar do outro: falta alguém externo que diga. Segundo Tarsila, a função 

desse outro seria de questionar, de incomodar para provocar no pesquisador. Mas, 

embora haja um entendimento de que essa provocação vem do outro, para Tarsila, é 

importante que haja interesse pessoal envolvido: quando as pessoas procuram temas 

de pesquisa, elas se desinteressam, porque é uma coisa alheia – [é preciso] fazer 

escolhas que digam da gente.  

Ainda na mesma direção, Charles B. apresenta um contraponto entre o sujeito 

que se distancia do objeto (com neutralidade e frieza cirúrgica) e aquele que pesquisa 

a própria vida de maneira subjetiva: a vida e a pesquisa não são coisas separadas.  

Nesse sentido, o discurso dos participantes é permeado por questões da cultura 

disciplinar, fortemente associadas às humanidades.  

As principais diferenças entre as ciências humanas e as exatas, segundo 

Gumbretch (1999, p. 65-66), decorrem do surgimento de dois tipos de observadores, 

ao longo do século XIX: o observador de primeiro grau e o observador de segundo 

grau. Enquanto o primeiro é o sujeito cartesiano (ou “sujeito-objeto”), que se distancia 

do objeto para estudá-lo de forma objetiva (segundo Charles B., com frieza) a partir 

da “experiência-conceito”, o segundo corresponde ao observador “auto-reflexivo”, que 

“redescobre a função de seu corpo na observação do mundo”, por meio da 

“percepção-apropriação”, levando a uma “dissolução da identidade dos fenômenos”, 

uma gradativa “perda de referente”. Percebemos, a partir dos discursos analisados 

que o pesquisador na CPEAV se identifica com o “observador auto-reflexivo” de que 

fala esse autor. 

 Com a perda de referente, há uma perda do conceito de verdade, tornando 

necessário “repensar, de uma forma totalmente nova [...], a relação tradicional sujeito-

objeto, que já não parece aceitável” (GUMBRETCH, 1999, p. 74). Tais perdas teriam 

gerado uma crise da representação: “como existe uma infinidade de pontos de vista 

possíveis, também existe uma infinidade de representações possíveis para cada 

fenômeno” (GUMBRETCH, 1999, p. 66). Gumbretch (1999) propõe que a tarefa para 

as ciências humanas seja “desenvolver um método, um novo método de pensar, de 
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observar que já não seria representação e interpretação, mas que teria a capacidade 

de descrever, de analisar a produção dos ‘efeitos de presença’; seria a análise da 

produção de efeitos de presença” (GUMBRETCH, 1999, p. 75).  

Podemos dizer que a CPEAV, em suas práticas de letramentos acadêmicos, 

busca cumprir a agenda descrita por Gumbretch às humanidades de desenvolver um 

novo método de pensar, diferente da representação e interpretação. Nos termos de 

Dias, formas de fazer ciência como a PBA e a PEBA, tais quais aquelas 

implementadas na CPEAV, “desafiam convenções da academia, exploram a 

compreensão da experiência humana e das artes e usam um vocabulário novo, que 

aceita a escrita em todos os tempos verbais e espaços de representação, desde que 

sejam justificados para a pesquisa” (DIAS, 2013a, p. 24). 

No contexto específico da CPEAV (e de forma mais abrangente da a/r/tografia), 

esses princípios (forças centrífugas, interdiscursividade, 

multimodalidade/multiletramentos e subjetividade) inter-relacionam-se na tarefa a ser 

realizada no papel de professor-pesquisador-artista. Para Dias (2013a, p. 25), a 

  
a/r/tografia é uma forma de representação que privilegia tanto o texto (escrito) 

quanto a imagem (visual) quando eles se encontram em momentos de 

mestiçagem ou hibridização. A/R/T é uma metáfora para Artist (artista), 

Researcher (pesquisador), Teacher (professor) e graph (grafia: 

escrita/representação). [...] Elas se fundem e se dispersam criando uma 

linguagem mestiça, híbrida. [...] O Artógrafo, o praticante da artografia, integra 

estes múltiplos e flexíveis papéis na sua vida profissional. Não está 

interessado em identidade, só papéis temporais. Vive em um mundo de 

intervalos tempo/espaço, em espaços liminares, terceiros espaços, entre-

lugares. Busca vários espaços desde aqueles que nem são isso nem aquilo 

e também aqueles que são isso e aquilo ao mesmo tempo. Busca o diálogo, 

mediação e conversação. (DIAS, 2013a, p. 25). 

 

Tornar-se membro da CPEAV, participando de suas práticas de letramentos 

acadêmicos, segundo os princípios constitutivos do discurso dessa comunidade, é, 

portanto, tarefa complexa que pode ser resumida no papel de professor-pesquisador-

artista. O excerto no Quadro 25 exemplifica esse papel.  

Os discursos de Tarsila, Charles B. e Adalgisa, no Quadro 25, buscam 

responder à questão inicial “qual é o nosso papel?” Ao buscar respostas, alternam 

entre aspectos associados a práticas tipicamente associadas ao papel de professor 

de AV e aquelas associadas ao pesquisador, sugerindo que se trata do mesmo papel 

social.  
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Quadro 25 – Discursos sobre o papel de professor-pesquisador-artista 

(continua) 

CHARLES B.: [...] “Qual o nosso papel, então?” Se é... se não é mais desse ‘é’, se esse professor, 

essa docência, ela gagueja, né? Ela guagueja e ela é isso, e isso, e isso, e isso, né? Ela não “é” 

mais. [pausa]  

TARSILA: Eu acho que [...] a gente não tá mais numa centralidade, né... ou numa plataforma mais 

alta que muitas escolas ainda têm... [...] Eu acho que quando a gente assume que a gente não 

tá mais nesse lugar, nessa centralidade, eu acho que isso já, de alguma forma, já reencaminha, 

né [...] as nossas funções... 

CHARLES B.: Uhum... [pausa] E quando a gente também assume um papel, assim, de um de um 

docente que parte de uma perspectiva, né? Então, quando ele fala sobre um conteúdo, ou ele 

traz um disparador, ou ele seleciona algo, ele tá sele selecionando algo que, se fosse outro 

professor, né... faria de uma forma diferente. 

TARSILA: Dando o mesmo conteúdo ainda... 

CHARLES B.: O mesmo conteúdo. E alguém tá certo? Alguém tá errado? Alguém tá fazendo 

melhor? Não. Simplesmente, ham, tão fazendo coisas diferentes. Estão fazendo isso E isso E 

isso também, né? Não estão, não estão fazendo aquele “é”, não estão centrados naquele “é” do 

“tem que ser”. 

TARSILA: Eu acho que aí, às vezes, há um equívoco, [...] quando há uma banalização, né? Quando 

a gente sai desse lugar e diz: “Bom, ham, eu não tenho mais essa responsabilidade pra mim, 

então eu vou jogar algumas coisas aqui e vô vê o que acontece”. Eu acho que isso é o extremo 

também, que não é desejável. 

CHARLES B.: Sem uma um planejamento, um programa, né?   

TARSILA: Exatamente. Um objetivo, até né, mesmo que não tenha um planejamento, início e final, 

mas que tenha uma um um objetivo de proposta, né? [...] Eu acho que isso também é o outro 

extremo. [...] “Tudo vale e eu vou fazer qualquer coisa pra liquidar com esses 50 minutos aqui”.   

CHARLES B.: É que eu acho que aí seria, Tarsila, pensar justamente, ham, nesses sistemas arbóreo 

e rizomático como binômios, né? [...] Quer dizer: “Então, ah, então agora eu vou ser rizomático, 

um professor rizomático, e não vou mais fazer progr program nenhum tipo de planejamento”... 

TARSILA: Aí falta o rigor, né? 

CHARLES B.: ...né? O rigor, exatamente. Porque se... É aquilo que eu falava antes: se eu estou 

dentro de uma aula, a aula já pressupõe o sistema arbóreo, eu estou num sistema arbóreo sim, 

e eu preciso dar conta disso de alguma forma. 

TARSILA: Eu tenho um tempo... [...] Tem que ter um início, um meio e um final... 

CHARLES B.: Eu tenho um objetivo, ham, eu tenho [...] uma metodologia, né, enfim, alguns passos 

que eu tenho que seguir. Eu tenho uma avaliação em algum momento. Eu sei que vai ter um 

momento eu vou trazer um disparador X, eu vou trazer um texto, eu vou... né? Agora, eu posso 

também, dentro desse sistema, né, no oco dessa árvore, desse tronco, instalar um rizoma, né, e 

poder... e e fazer gaguejar também essa língua mãe, essa língua matriz, né? [...] Aqui, a gente 

tá num minicurso. O minicurso é um sistema arbóreo, é uma árvore, né? Nós temos módulos, 

nós tivemos... Agora, eu posso também, dentro desse planejamento, propor algumas coisas que 

façam essa língua mãe gaguejar de alguma forma, né, seja pela minha postura, seja pelo modo 

como, ah, como vocês vão dar abert... E isso também não vai ser um papel só do professor, é 

um papel [...] do coletivo. É esse coletivo que se propõe a [...] fazer alguma coisa. Não é só o 

professor sozinho [...] Bom, eu vou trazer os disparadores, mas, se vocês não quiserem falar, 

[...], não participar, nada vai acontecer. Se eu propor uma coisa e vocês não fizerem nada, que 

que vai adiantar eu ficar aqui falando, falando, falando? É a mesma coisa numa aula. E, também 

pensando numa pesquisa, né, se [...] ela é um, alguns convites ao pensamento [...] para que 

outras pessoas pensem de posse dessa pesquisa, né... [...] logicamente, eles vão ser, em alguns 

momentos, aceitos, em outros não, né? Mas sem uma comunidade que coloque aquele aquela 

pesquisa em funcionamento... E esse funcionamento não do sentido de “ah, então agora eu vou 

pegar a tese aqui e vou replicar ela”. Não, não se trata disso, né, mas se trata de colocar em 

funcionamento, em discussão, de discordar dela, de de operar com ela, de ir num contra ponto 

dela, né, ham, de fazer coisas com aquilo, de se colocar aquilo mesmo em funcionamento. 
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Quadro 25 – Discursos sobre o papel de professor-pesquisador-artista 

(continuação) 

TARSILA: Nesse sentido, eu acho que uma banca, né, seja ela a pesquisa do que for, ela é um é 

importante, né? A gente falava sobre isso. É importante que essa banca aceite o convite e saiba 

dialogar com o trabalho. Embora, muitas vezes eu acho que a gente menospreza em 

determinado ponto... 

CHARLES B.: A banca? 

TARSILA: É, eu acho que a gente às vezes menospreza, porque às vezes a gente não oportuniza, 

né, e às vezes a gente oportuniza e se arrepende [risos], mas às vezes a gente não oportuniza 

porque a gente pré-julga e diz: “não, essa pessoa não vai entender o trabalho, eu não vou 

convidar”, né? E às vezes a gente tem surpresas, né... 

CHARLES B.: Sim. 

ADALGISA CAMPOS: Eu fico pensando [...] nessa questão bem do papel docente, nas situações 

em sala de aula, como quando a gente propõe qualquer atividade de desenho, uma prática, 

alguma coisa assim, ham, e tu... “Bah, por exemplo assim, vamos trabalhar a literatura de 

Cordel, né, na escola” e, aí... o aluno geralmente [...] ele vai escolher o tema amor, e ele vai falar 

sobre amor, né, e ele vai escrever a literatura, fazer o poema dele sobre o amor, ne? E, aí, na 

hora de ilustrar, ele vai colocar, geralmente, se tu não leva esses disparadores, que é o que tu 

tá falando, esse... né, de deixar ele fazer qualquer coisa, também não é essa a oposição, ele vai 

acabar ficando nesse lugar comum de fazer uma ilustração que, ah... [CHARLES B.: Da opinião.] 

...do que ele se acostuma, vai fazer aquele coração... [...] Então, uma questão bem prática é 

sempre pensar nisso. Não, a gente não precisa pensar a aula como uma ordem, uma sequência, 

mas sempre pensar em forçar algumas coisas que aconteçam, né...na aula. Por exemplo, essa 

questão da ilustração, né, que ele vai fazer desse poema, é uma coisa, se tu não levar nenhum 

dispositivo, que não é que tu queira que ele represente aquele modelo que tu levou, mas que 

força a pensar em outra coisa que saia daquilo que... que ele conheceu em sala de aula... 

CHARLES B.: Eu acho, Adalgisa, assim ó, que não é também dizer que ele não possa fazer o 

coração. Ele pode trabalhar talvez com esse esteriótipo justamente. Mas, ham, que outros modos 

ele pode pensar desse coração? Que outros corações...? Eu acho que aí fica mais claro também 

o que eu falava antes sobre o novo. O novo que o Barthes fala, né, aqui, antes, que não é esse 

novo do original: “Ah, eu não vou mais fazer um coração, eu vou fazer uma outra representação 

de amor, que dê conta, né, de de de tudo, né, do amor, né? 

ADALGISA CAMPOS: [inaudível 13:35]  

CHARLES B.: Exato, mas como, com essas representações que já foram feitas ou apresentações, 

que outras configurações podem ser produzidas? E acho que quando a gente escolhe algumas 

coisas para pesquisa, faz algumas seleções, a gente pode pensar um pouco a partir disso 

também... de que não tem que ser seleções completamente originais, né? [...] No teu caso, né, 

Adalgisa, porque tu trabalha com avaliação, né, quanta coisa já foi produzida sobre avaliação? 

Mas que novo, que gagueira, que eu posso provocar nessa língua mãe da avaliação, nessa 

língua mãe da docência, da aprendizagem... ou das temáticas que vocês falaram aí, né, das 

pesquisas de vocês...  

TARSILA: E quando a gente diz, né, que o papel do professor hoje é outro, a gente não tem dúvida 

de que nós não estamos mais na centralidade. E eu acho que a gente tem que se dar conta, 

senão a gente vai ser muito infeliz, né, achando que nós vamos fazer uma diferença, enfim... 

Ham, quando a gente se dá conta que o nosso papel é outro, talvez uma dessas funções, que 

nós nos perguntávamos antes: “Qual é a nossa função então, se não é levar tudo, né? [...] Eu 

acho que uma das novas funções do professor é essa mediação, né, não é... Porque eu eu eu 

vejo que é muito importante as nossas entradas, né, nossas entradas não pra perguntar: “Por 

que que tu fez?”, “Por que tu colocou uma criança?”,  “Por que tu colocou casa aqui?”, né, “Por 

que tu escreveu do lado do nome?”. Eu acho que não é perguntar “por quê?”, mas “como” que 

isso acontece... [...] E aí, no caso do coração, né, que outras maneiras a gente tem para 

representar o amor, que não um coração? Eu acho que sim, é muito a nossa função hoje essas 

entradas, eu vejo a gente muito omisso às vezes, né, a gente dá estímulo, a gente dá papel e a 

gente fica olhando, né, e a gente não...  
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Quadro 25 – Discursos sobre o papel de professor-pesquisador-artista 

(conclusão) 

CHARLES B.: Esperando que algo aconteça. 

TARSILA: E a gente acha “lindo!” tudo que eles fazem: “Ai, como eles produzem!”, né? E nós 

tememos entrar, nós tememos interferir, né... E aí quando a gente ousa interferir e problematizar, 

que não significa perguntar “por quê?”, né, mas “como” que aquilo está acontecendo, a gente 

tem muita surpresa, surpresa no sentido de produzir alguma coisa, tirar o aluno do eixo que ele, 

né, faça alguma outra coisa, né? E eu vejo que a gente faz muito pouco isso, a gente fica na 

espreita, assim, olhando: “Ai, que lindo! Como eles produzem! [risos] Como eles gostam de tinta!” 

e... né... então, é nosso o comodismo. 

ADALGISA CAMPOS: Mas [...] a própria questão da problematização é muito difícil, é é é 

extremamente difícil tu agir dessa ordem da problematização, não da do de tu questionar, do 

perguntar, mas de problematizar...   

TARSILA: Ah, mas de perguntar a gente está acostumado a perguntar. 

ADALGISA CAMPOS: Com certeza, mas é é difícil tu tu se deparar com uma situação que tu tem 

que promover essa problematização, né, é bem complicado. 

TARSILA: É verdade! 

 

Conforme acompanhamos ao longo do excerto, o discurso de Tarsila orienta a 

resposta em oposição à visão tradicional do professor, transmissor de conhecimento, 

que ocupa lugar central nas práticas escolares. Tarsila enfatiza a perda da 

centralidade do professor como responsável por uma mudança em seu papel (isso já, 

de alguma forma, já reencaminha as nossas funções), que passa a ser de mediação, 

mas alerta para o risco de um equívoco (postura não desejável) de uma banalização 

desse papel. Nesse sentido, Tarsila argumenta pelo rigor em EAV, sugerindo que o 

rigor estaria em definir objetivos claros para as práticas e questionar quanto as 

diferentes formas/possibilidades de alcança-lo (não é perguntar “por quê?”, mas 

“como” que isso acontece...). 

Explicitamente reivindicar o rigor teórico-metodológico em EAV parece ser uma 

necessidade na CPEAV porque permeia o discurso dos participantes mais 

experientes, assim como Tarsila, nas discussões sobre escrita no GP/CPEAV. Essa 

explicitude sugere que, pelo menos, dois discursos que circulam (naturalizados) fora 

da CPEAV, precisam ainda ser refutados ou desmitificados pela comunidade: 1) uma 

visão positivista sobre conhecimento e o papel do professor como 

detentor/transmissor desse conhecimento e 2) a pesquisa ou a prática pedagógica em 

EAV ser desprovida de rigor teórico-metodológico. Conforme critica Dias (2013a), 

essa parece ser uma necessidade atrelada à a/r/tografia e à PEBA como um todo, 

mesmo dentro da área de EAV: 
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Aparentemente a expectativa inicial [dos expectadores acadêmicos] é que 

[trabalhos em PBA e PEBA] vão permitir que eles possam pensar e escrever 

seus trabalhos sem nenhuma exigência metodológica, sem regras ou 

nenhuma formatação rígida. [Geram expectativa de que] por se tratar de uma 

metodologia baseada em arte, não terão que elaborar projetos, conhecer 

diferentes metodologias e métodos, assim como aprender várias formas de 

escrita e estilo de escrita. [...] Erroneamente a a/r/tografia é comumente mal 

interpretada como sendo aquela que iria, afinal, reverter os polos de poder na 

constituição do saber ao sobrepor a arte à escrita. Ao contrário, a PBA ou 

PEBA objetivam bem mais do que substituir uma coisa pela outra, buscam o 

entendimento das relações de poder e de entendimento da arte na construção 

de conhecimento acadêmico. [...] mesmo utilizando PBA ou PEBA, os alunos 

terão que desenvolver trabalhos monográficos, dissertativos, ou de tese como 

requisitos finais de um curso acadêmico com, geralmente, uma tarefa 

suplementar que é o trabalho de arte, visualidade, música, etc., produzidos 

durante o processo. (DIAS, 2013a, p. 25). 

 

Charles B., por sua vez, define o papel do professor-pesquisador-artista em 

termos da explicitude de uma perspectiva epistemológica (um docente que parte de 

uma perspectiva) que vai orientar as ações desse profissional em termos de escolhas 

(quando ele fala sobre um conteúdo, ou ele traz um disparador, ou ele seleciona algo) 

plurais (se fosse outro professor, faria diferente). O discurso de Charles B. sugere que 

tais escolhas plurais sejam feitas como rizomas (instalar um rizoma) em um sistema 

arbóreo, reconhecendo assim o jogo entre forças centrípetas e centrífugas nos 

contextos em que o professor-pesquisador-artista atua. 

Enfatiza ainda que o papel do professor-pesquisador-artista é parte de um 

projeto coletivo em busca de um objetivo comum (é um papel [...] do coletivo. É esse 

coletivo que se propõe a fazer alguma coisa; Não é só o professor sozinho). 

Relacionando essa alguma coisa com o fazer do pesquisador, Charles B. retoma a 

ideia de que a tarefa do pesquisador (ou professor-pesquisador-artista) é um convite 

ao movimento/pensamento (o qual entendemos como a promoção da produção de 

sentido), corroborando o discurso de Tarsila sobre o papel de mediador e 

evidenciando a interdiscursividade entre a pesquisa e a escola. 

Adalgisa incorpora os princípios expostos por Tarsila e Charles B. em seu 

discurso sobre a experiência em sala de aula. De um ponto de vista da prática 

docente, ela define o papel do professor-pesquisador-artista como o de 

problematizador, avaliando-o como muito difícil e complicado. A dificuldade em 

problematizar estaria na tarefa de promover o questionamento/desnaturalização dos 

discursos, buscando assim a ampliação o espaço dialógico: o dialogismo (Bakhtin, 

1952-1953/2003).   
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Considerados de forma inter-relacionada, os discursos de Tarsila, Charles B. e 

Adalgisa, alinhados àquele da a/r/tografia, apontam para o entendimento de que o 

professor-pesquisador-artista deve atuar como participante protagonista em 

comunidades de prática (LAVE; WENGER, 1991), a partir de uma abordagem plural, 

dialógica e rizomática. Com base nesses dados, inferimos que o papel de professor-

pesquisador-artista deve ser descrito a partir do princípio da interdiscursividade 

(FAIRCLOUGH, 1992; BAZERMAN; PRIOR, 2004) já que se constitui na inter-relação 

entre ciência, AV e educação (Figura 26). 

 

Figura 26 – Interdiscursividade e o papel social de professor-pesquisador-artista 
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Na Figura 26, o papel social do professor-pesquisador-artista é representado 

visualmente/espacialmente na intersecção entre três discursos: o 

científico/acadêmico (ciência), o artístico (AV) e o pedagógico (educação). Cada 

elipse da figura representa um desses contextos, considerando suas diferentes 
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comunidades de prática e sistemas de atividades, e configuram, portanto, sistemas 

de relações entre práticas de letramentos em culturas disciplinares específicas. No 

ponto de contato entre essas elipses, encontramos o contexto acadêmico, segundo a 

lógica interna de cada disciplina: de um lado, comunidades de produção de 

conhecimento em AV; de outro, comunidades de produção de conhecimento em 

educação. No ponto central, tocando todas as elipses, encontramos comunidades de 

produção de conhecimento em EAV. Como participantes de uma comunidade em 

EAV, os membros da CPEAV mobilizam os discursos constitutivos de todos esses 

contextos (seja refutando-os, seja reforçando-os) para desempenhar seu papel de 

professor-pesquisador-artista. Nesse sentido, a postura crítica e plural, apontada 

pelos participantes como essencial à prática docente, resulta da própria constituição 

da CPEAV. Cabe ao professor-pesquisador-artista seguir a agenda das humanidades 

de desenvolver novos métodos de pensar, de observar o mundo (apontada por 

GUMBRETCH, 1999), sem que haja desprendimento em relação ao objeto – ele é 

também objeto. 

 Em conjunto, os dados análise apresentada nesta pesquisa, apontam que, 

nessa busca por novos métodos e formas de pensar, a CPEAV acaba assumindo uma 

postura desafiadora em relação aos discursos hegemônicos com os quais ela se 

relaciona (representados na Figura 26). Interpretamos essa postura como um 

movimento que vai além da busca metodológica, mas envolve também a busca por 

novos paradigmas epistemológicos.  

Conforme indicam os dados nesta análise, o discurso da CPEAV parece ser 

orientado por três premissas que se interconectam: 1) os paradigmas existentes no 

campo das AV e aqueles no campo da Educação, ou mesmo em EAV, isoladamente, 

são incompatíveis com os fenômenos em EAV considerados pertinentes na CPEAV;  

2) a forma de fazer pesquisa (o discurso sobre as práticas acadêmicas) da 

comunidade não é amplamente reconhecida ou aceita por especialistas nessas 

disciplinas; e 3) é preciso buscar novas formas de  fazer pesquisa em EAV. Juntas, 

essas premissas sugerem que pode haver, na CPEAV, um movimento em direção a 

um novo paradigma. Nosso raciocínio tem base no conceito de revolução científica de 

Khun (2012, p. 92), segundo o qual: “[…] revoluções científicas são […] aqueles 

episódios não cumulativos referentes ao desenvolvimento [de uma comunidade 

disciplinar], nos quais um paradigma anterior é substituído totalmente ou em parte por 

um novo e incompatível paradigma” (KHUN, 2012, p. 92, tradução da autora). 
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O surgimento de uma nova teoria, segundo Khun (2012, p. 97), pode ser 

impulsionado por um dentre três tipos de fenômenos. O primeiro tipo consiste em 

fenômenos explicados por paradigmas já existentes e é mais difícil de acontecer ou 

ser aceito pela comunidade. O segundo tipo, relativamente mais frequente e 

facilmente aceito, apresenta natureza segundo os paradigmas existentes, mas só 

pode ser detalhado por meio da articulação/flexibilização de teorias já conhecidas, 

sem intenção de criar novas teorias. O terceiro tipo de fenômenos que podem levar 

(e, dada sua natureza, levam) ao surgimento de novas teorias são anomalias 

reconhecidas pela impossibilidade de serem assimiladas por paradigmas existentes.  

Considerando as premissas identificadas nos discursos da CPEAV, podemos 

descartar o primeiro tipo de fenômeno classificado por Khun (2012) como sendo o 

caso da CPEAV. O questionamento que surge é se a CPEAV estaria vivenciando 

fenômenos de segundo ou de terceiro tipo. No corpus, há indícios de ambos os tipos: 

se, por um lado, parece haver uma tentativa em articular teorias tanto das AV quanto 

da Educação e do EAV para dar conta das práticas de letramentos em EAV, por outro, 

há uma forte resistência das culturas disciplinares envolvidas (AV, Educação e até 

EAV) à inovação proposta pela CPEAV. Considerando os dados levantados neste 

estudo, os relatos sobre a falta de aceitação por parte da cultura disciplinar e a alta 

recorrência de referências ao novo, ao diferente e à mudança em relação aos 

paradigmas vigentes, a CPEAV parece estar vivenciando um fenômeno de “anomalia” 

(nos termos de Khun). Entretanto, uma resposta mais precisa para a questão pode 

demandar um estudo mais abrangente, que possibilite uma geração de dados mais 

detalhados a partir de análises sobre os sistemas da CPEAV e os gêneros que os 

constituem. Além disso, é possível que uma mudança efetiva de paradigmas só seja 

possível de caracterizar depois de realizada totalmente, pois, segundo Khun (2012, p. 

93), “revoluções científicas [...] precisam parecer revolucionárias apenas àqueles 

cujos paradigmas são afetados por elas. Para estranhos elas podem […] parecer 

partes normais do processo de desenvolvimento”.55 

 

                                                           
55 No original: “scientific revolutions [...] need seem revolutionary only to those whose paradigms are 
affected by them. To outsiders they may […] seem normal parts of the developmental process” (KHUN, 
2012, p. 93). 



 
 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Buscamos, com este estudo, mapear as práticas de letramentos acadêmicos 

de uma comunidade de produção de conhecimento em EAV, a partir de três questões 

centrais: o sistema de atividades acadêmicas, os gêneros discursivos constitutivos 

dessas atividades e a PPL dos participantes da comunidade nesse sistema. Para 

tanto, analisamos criticamente os discursos dos participantes da CPEAV sobre as 

práticas de letramentos acadêmicos constitutivas de seu sistema de atividades a partir 

de três objetivos específicos: delineamos esse sistema de atividades, identificamos os 

gêneros associados a práticas de letramentos relevantes para a comunidade e os 

processos de PPL dos participantes, e elaboramos uma síntese das dimensões 

constitutivas do discurso da CPEAV. 

 Em relação aos expoentes linguísticos associados a práticas de letramentos 

acadêmicos constitutivas do sistema de atividades da CPEAV, observamos duas 

características centrais no discurso dos participantes, ambas decorrentes dos 

processos interdiscursivos que constituem a comunidade. A primeira característica 

refere-se à ênfase em gêneros discursivos específicos da CPEAV, ou seja, gêneros 

que tipicamente não estão associados a práticas de letramentos em outras 

comunidades de prática de produção do conhecimento (p. ex. obra, imagem, 

trabalho/produção artística, etc.), mas são centrais (recorrentes) no sistema de 

atividades da CPEAV. De outro lado, há, entre as práticas de letramento tipicamente 

acadêmicas mencionadas (p. ex., tese), uma aproximação entre o gênero discursivo 

mencionado e a ideia de obra de arte (p. ex., tese como “livro-objeto”).  

Os resultados também apontaram para questões de identidade e 

intertextualidade/interdiscursividade, na medida em que revelaram os sistemas de 

atividades CPEAV como constituídos na intersecção entre diferentes discursos e pela 

busca do diferente, da mudança em EAV. Interpretamos tal aspecto como uma 

postura desafiadora em relação aos discursos hegemônicos que constituem a cultura 

disciplinar do EAV, posicionando a escrita e a reflexão sobre escrita (seguindo a lógica 

da CPEAV) no centro das discussões do grupo (principalmente no caso do 

GP/CPEAV). Tal ênfase nos processos de escrita parece evidenciar, também, uma 
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perspectiva de que as transformações (disciplinares, cuturais, sociais) acontecem por 

meio de e na linguagem/discurso. 

A postura desafiadora em relação ao EAV, por sua vez, revela um possível 

estado de “revolução científica” (KHUN, 2012), em que a comunidade busca não 

apenas novas metodologias, mas também um novo paradigma epistemológico ao 

articular princípios e conceitos vistos como incongruentes, segundo os discursos 

hegemônicos em EAV. Essa nova articulação de princípios e conceitos associados a 

diferentes discursos (como o das AV, o da ciência e o da educação) assume lugar de 

destaque no discurso dos participantes da CPEAV, enfatizando o papel central da 

interdiscursividade no sistema de atividades da comunidade. 

Em resumo, destacamos duas características constitutivas do discurso da 

CPEAV: 1) em meio à busca por novas/diferentes formas do fazer científico, a 

"pesquisa científica" (materializada em teses, dissertações, TCCs, etc.) tem, no 

sistema de atividades da comunidade, mesmo status que a "obra/produção artística" 

ao enfatizar o ponto de vista subjetivo e o caráter interdiscursivo (entre ciência, AV e 

educação) constitutivo da comunidade; e 2) o discurso de resistência aos discursos 

hegemônicos enfatiza a busca pelo "novo" e a coexistência de perspectivas diferentes 

(interdiscursividade), seguindo um discurso pós-moderno sobre ciência/pesquisa, 

como forma de atender à agenda das humanidades de buscar novas metodologias 

para estudar o mundo. Assim, os discursos analisados servem como evidencia de que 

a CPEAV busca tensionar os paradigmas existentes, encontrando grande resistência 

das forças centrípetas em EAV. Esse tensionamento entre cultura disciplinar e 

comunidade de prática, fortemente presente no discurso dos participantes, evidencia 

o momento de “revolução científica” (KHUN, 2012) vivido pela CPEAV. 

Este estudo, portanto, vai ao encontro dos trabalhos em LA sobre letramentos 

acadêmicos que enfatizam a relação indissociável entre texto e contexto, tanto em 

análises de gêneros discursivos quanto na elaboração de propostas pedagógicas 

voltadas para o letramento nesses gêneros (tais como BARTON; HAMILTON, 2000; 

BAZERMAN, 1995; BAZERMAN; PRIOR, 2004; HOOD, 2011; MOTTA-ROTH, 1995; 

MOTTA-ROTH; HENDGES, 2010; SWALES, 1990; 1998). Entretanto, análises e 

propostas pedagógicas que consideram apenas a relação estreita entre a organização 

epistemológica de uma cultura disciplinar e os gêneros discursivos que materializam 

as práticas de letramentos acadêmicos nesses contextos, conforme sugerem os 

estudos de Motta-Roth (1995) e de Hood (2011), correm o risco de menosprezar 
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especificidades envolvidas nos (con)textos estudados, uma vez que as comunidades 

de prática da qual fazem parte podem (assim como a CPEAV) apresentar pontos de 

divergência em relação ao contexto mais abrangente da cultura disciplinar. Em vista 

disso, o presente estudo aponta para uma relação ainda mais estreita entre os 

gêneros discursivos constitutivos dos sistemas de atividades e as particularidades da 

comunidade de prática da qual fazem parte.  

Ao evidenciarem um distanciamento da CPEAV em relação à organização 

epistemológica da cultura disciplinar na qual está inserida (EAV), nossos dados 

sugerem que as análises de gêneros acadêmicos, por exemplo, devem não apenas 

considerar a relação entre o texto e o contexto da cultura disciplinar em questão (p. 

ex., MOTTA-ROTH, 1995; HOOD, 2011), mas também e especialmente o contexto 

mais particular da comunidade de produção de conhecimento. Nesse sentido, esta 

pesquisa aponta para o alto grau de situacionalidade associado aos gêneros que 

materializam práticas de letramentos constitutivas de sistemas de atividades em 

comunidades de prática. 

Assim, a tese defendida neste trabalho é de que gêneros discursivos 

associados a práticas de letramentos acadêmicos e, consequentemente, aos 

processos de PPL em comunidades de produção de conhecimento devem ser 

analisados a partir de seu alto grau de situacionalidade (BARTON; HAMILTON, 2000), 

levando em conta as particularidades (associadas à organização epistemológica e ao 

sistema de atividades) da comunidade de prática (do laboratório de pesquisa; do 

grupo de estudo, etc.) da qual fazem parte. Seguindo esse raciocínio, as propostas 

pedagógicas voltadas para a promoção de letramentos acadêmicos devem ser 

fundamentadas em uma análise crítica dos gêneros a eles associados, considerando-

se, além da cultura disciplinar na qual estão inseridos, o sistema de atividades da 

comunidade de prática especificamente. 

Esperamos que a análise proposta neste estudo possa servir como subsídio 

para estudos comparativos de gêneros discursivos associados a práticas de 

letramentos acadêmicos em outras comunidades de produção de conhecimento, seja 

em EAV, seja em outras culturas disciplinares, além de subsidiar futuras propostas de 

ensino de gêneros discursivos no âmbito da CPEAV. Ainda que superficialmente, este 

estudo sugere, ainda, que os quatro tipos de processos mentais do sistema de 

transitividade – cognitivos (achar, pensar); perceptivos (ver, perceber); desiderativos 

(querer, desejar) e emotivos (gostar, abominar) (HALLIDAY; MATTHISSEN, 2014) – 
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e o subsistema de Atitude (julgamento, afeto e apreciação) do sistema de 

Avaliatividade (MARTIN; WHITE, 2005) consistem em possibilidades de enfoque para 

análises futuras em comunidades que apresentam a subjetividade como característica 

constitutiva do seu discurso, como é o caso da CPEAV. Assim, análises críticas de 

gêneros que enfoquem, além dos planos comunicativos mais abstratos como o 

discurso, as escolhas léxico-gramaticais nos termos da GSF podem lançar luz às 

interpretações sobre a perspectiva subjetiva que constitui o discurso da CPEAV, por 

exemplo. Julgamos pertinente, ainda, uma análise especificamente voltada às 

relações entre as práticas mencionadas nos sistemas de atividades 

(intertextualidade), discutindo-as no âmbito da própria CPEAV, por meio de 

questionários e entrevistas, de modo a enriquecer sua descrição como parte da cultura 

disciplinar e como comunidade de prática. Isso só não foi possível neste trabalho em 

função da incompatibilidade na agenda da pesquisadora e de seu afastamento em 

relação à CPEAV, decorrente de cortes de recursos investidos na pesquisa, realizados 

no início de 2015, e da sua subsequente necessidade de atuação profissional em outro 

Estado.   

  Ainda que tenhamos apenas arranhado a superfície do que seria um complexo 

sistema de atividades, constituído nas relações intertextuais e interdiscursivas entre 

suas práticas e no tensionamento de paradigmas, esperamos que nossos dados 

venham a subsidiar o estudo sobre práticas de letramentos, especialmente no âmbito 

do projeto guarda-chuva, na medida em que fornece dados para comparação aos 

estudos em outras comunidades.  
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