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ABSTRACT: This work aims at refleting upon the importance of writing to educators and 
researchers formation.  It approahes the pedagogical and the scientific discourses, the 
Narrative Inquiry, ways of knowlwdge representation and the whole tangled which weaves  
when it is proposed to discuss science and education in a specific st yle.  
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0. Introdução 

 
Algumas linhas de estudos afirmam que estrat égias de linguagem refl etem a 

personalidade e o estilo de seus usuários. De acordo com as escolhas efetuadas, as formas de 
que el es se utilizam para produzir seu discurso,  podem ou  não alcançar seus intentos. 

No tocante ao discurso acadêmico, há que se saber até onde preservar e/ou divergi r 
das tradições e dos paradigmas instituídos. Por essa razão, nesta oportunidade, as  
considerações apresent adas neste texto têm por intuito, por meio de um recorte de um 
estudo maior que resultou em uma tese de doutorado apresentar a importância da escrita em 
um processo dessa natureza. Assim, almejo, primeiramente, a reflexão sobre práticas  
pedagógicas e de linguagem, produzindo contextos, engatilhando processos que fortaleçam 
e instrumentalizem a auto-aprendizagem e a auto-refl exão. Ao recorrer a meios  de 
reflexibilidade,  pode-se discutir,  meditar e, concomitant emente, firmar compromissos com 
instâncias de pesquisa. Além disso, é uma oportunidade de discutir as formas de se fazer 
pesquisa e apresent ar os  resultados. 

Todas essas colocações evocam reflexão acerca dos  paradigmas e concepções  
teóricas que orientam práticas de linguagem, assim como fazem pensar sobre os papéis que 
exercem tais paradigmas e concepções t eóricas na visão de linguagem, no trabalho 
pedagógico e na prática como pesquisadora de linguagem.  

 
1. Fundamentando as  escolhas 
 

Dentre as possibilidades de se escrever acerca dos resultados de pesquisa, pode-se 
optar por  fazê-lo  nos moldes  apregoados por linhas de pensamento canônicas ou não. 
Assim, pode-se utilizar, aliada às perspectivas teóri cas selecionadas , a trajetóri a pessoal e 
profissional do pesquisador, ilustrada na própria confecção do texto, no processo de 
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elaboração da escrita sem deixar de atender aos  compromissos com a comunidade 
acadêmica, às exigências, ou melhor, atender ao que se espera do trabalho de uma 
pesquisadora.  

Dentre os muitos ensinamentos que pude depreender, no período em que atuei  
como pesquisadora e professora, está o de que o conhecimento é construído por meio de 
todos os instrumentos da linguagem humana, de maneira que um trabalho de pesquisa pode 
oferecer a oportunidade de exercitar a individualidade cri adora  e de fazer algo que satis faça  
aos anseios do estudioso, ao invés de realizar um trabalho que segue, inflexivelmente, as  
regras de procedimento impostas como padrão, inserindo-se em uma formação discursiva e 
apropriando-se de um discurso que não condiz com os atuais almejos porque todos fazem 
assim, exige-se assim. São os cânones e devem ser seguidos. 

 Pode-se mani festar conhecimento em outras linguagens, fazer um trabalho de 
reflexão, em que as bases teóricas, filosóficas e pedagógicas estej am permeadas por 
situações  vividas e refl etidas, de modo que tais situações representem e dêem a dimensão 
da import ância de se ter conhecimento de que os fatos, os acontecimentos pessoais e 
profissionais trazem consigo as respostas para muitas de nossas indagações. E quando não 
trazem respostas, pelo menos indicam caminhos , por vezes nem novos , mas acl arados , com 
outras roupagens . 

Situações vividas e refl etidas. Eis um ponto import ante a ser abordado. Sem a 
experiência, nunca se t em o conhecimento pleno dos  fatos da vida. É uma forma de 
sabedoria. As experiênci as vividas e repensadas, tanto na vida familiar quanto na 
profissional,  permitem ao praticante de quaisquer atividades um aprendizado constant e, 
uma revisão de comportamentos. Os seres humanos são identidades em constante 
construção. Não se pode afi rmar que  há identidades acabadas . Quando o indivíduo assim se 
declara, na verdade, pode se procl amar auto-suficient e, capaz de versar sobre os mais  
diversos assuntos com uma clareza de idéias que as concebe  como verdades que se 
sustentam. Porém, o ponto de vista crítico não pode aceitar esse modo de entender o mundo, 
de certa forma, simples e cômodo. Nas palavras de Niet zsche, citado por Dias (1991), o  
“ eu” é uma construção, um cultivo de si permanente. Para ousar ser um “ si mesmo”, é 
preciso antes de mais  nada uma es fera educativa.  

Nessa perspectiva, do ponto de vista metodológico, a Pesquisa Narrativa vem 
sendo muito utilizada em estudos de educação e de linguagem. Apresenta uma longa 
tradição cientí fica tanto no campo  da educação como fora dele. Por meio da construção e 
reconstrução de história pessoais e coletivas, proporciona important es contribuições para a 
formação de um professor de línguas reflexivo, conhecedor de si próprio, de seus alunos e 
do que é capaz em sua prática pedagógica. 

Seguindo esse raciocínio, ao pensar sobre estilo, construção e reconstrução de 
conhecimento, pode-se imprimi r estilo pessoal ao trabalho, escrevendo uma tese nos moldes  
denominados por Kilbourn (1999) de teses ficcionais ou prosa acadêmica – modelo de texto 
que pode ser escrita em primeira pessoa, com intervenções refl exivas. Tem-se, assim, uma 
modalidade de narrativa que entremeia o discurso literário, o ci entí fico e o reflexivo, com a 

Estudos Lingüísticos XXXIII XXXIII, p. 707-713, 2004. [ 708 / 713 ]



preocupação, neste caso especí fi co, de aprofundar os  tópicos apresent ados por meio das  
estratégias  de uso das  várias vozes . 

Eisner (1997) caracteriza os resultados de pesquisa present es nestes trabalhos como 
formas alternativas de mani festação   do conhecimento, produção de contextos para refl exão 
crítica sobre conhecimento. Entretanto, esses contextos  não oferecem nenhum tipo de 
precisão sobre o conteúdo apresentado, suscitam interpretações. 

São de várias ordens os constrangimentos impostos pelos modos de se representar 
os dados levantados na pesquisa. As principais preocupações giram em torno das formas  
propriamente ditas , do modo como são legitimadas, da maneira como se demonstra 
conhecimento. 

Todo pesquisador deve ter  compromissos com seu trabalho e com a legitimação 
dele. Trata-se de uma atividade em que ficam explícitas as tendênci as do pesquisador sagaz. 
Nesta fase de aquisição e reflexão sobre conhecimentos, os objetivos do estudioso estão, na 
maiori a das vezes , delineados pelo percurso que fez ao organizar ou reorganizar seus  
propósitos de acordo com seus princípios ou seus valores.  

Trata-se de um trabalho de descobertas , de l evantamento de problemas, de revisão 
de métodos, de definição de critérios e de campo de estudos. O pesquisador pode seguir os  
cânones , as teorias ou os dogmas aceitos como verdades cientí ficas , ou determinar um fato 
significativo de maneira mais ousada, criativa, adotando um paradigma compartilhado por 
determinada comunidade cientí fica que não ignora os demais  e sim estabelece 
comportamentos profissionais que se complementam, se fortal ecem e se respeitam via saber 
multifacetado disponibilizado  por um amplo campo de investigação. A idéia é separar 
analiticamente para  discutir e selecionar resultados  signifi cativos.   

Afinal, é inquestionável que os objetivos dos  estudiosos, compartam ou não os  
paradigmas , são afins, o que muda é a maneira de ver os fatos. Podemos olhar para o mesmo 
ponto em um mesmo momento e de um mesmo lugar. No entanto, as impressões podem não 
ser as mesmas, pois  se trata de uma questão de leitura de mundo e as sensações podem 
diferir, assim como os pontos de vista. Nesse caso reside o trat amento pessoal dado aos  
fatos. Na forma como se expõem os pontos de vista. 

Pode-se fazer um trabalho de revisão de toda a literatura sobre det erminado fato, 
levantar um hiato e testá-lo  por meio de dados analisados sob bases positivistas ou afins  e  
elaborar uma tese de doutoramento canônica, guiada  por uma ou mais realizações  
cientí ficas passadas e universalmente aceitas como modelares para esta comunidade de 
praticantes  da ciência.  

Por outro lado,  pode-se optar pela adesão a um grupo de praticant es de uma 
especialidade ci entífi ca que procura articular critérios objetivos, pautados por realizações  
aceitas  como  paradigmas exemplares e, concomitant emente, imprimir individualidade e 
criatividade à proposta, para que, ao restringir o campo de estudo, venha a produzir 
conhecimento cientí fico mais aprofundado e passível de ser legitimado como proposi ção 
pessoal e modestamente singular. Até porque tal abordagem dos fatos científi cos envolve 
equilíbrio entre valores da ci ência propriamente dita e valores individuais, objetividade e 
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subjetividade,  entre  conhecimento tácito e intuição, quesitos que não são tão pessoais. 
Podem ser possessões testadas e compartilhadas por membros de uma comunidade cientí fi ca 
que têm como balizas os  mesmos compromissos e os  mesmos interesses. 
 Quando se propõe refl etir sobre ciência ou fazer ciência por esses caminhos , faz-se 
necessário uma atenção maior para os reajustes e aprimoramentos, de modo que é  
conveniente definir o estilo do texto, para que se tornem mais claras as intenções  
apresentadas . 
 Assim sendo,  primeiramente, retomemos a defini ção de tese segundo as normas de 
publicação. Tese é um documento que representa o  resultado de um trabalho experimental  
de tema especí fico e bem delimitado. Deve ser elaborado com base em investigação 
original, constituindo-se em real contribuição para a especialidade em questão. 
 Em um segundo momento,  recuperemos algumas proposições de Kilbourn (1999).   
O autor argumenta que teses podem conter  fragmentos de ficção, de maneira que os  
argumentos ci entí ficos devem ser respeitados . Porém, a qualidade do texto baseia-se no 
método autoconscient e. Por outras palavras , trata-se de formas di ferentes de escrever, as  
quais não são excludentes. Passam por várias possibilidades, sobre as  quais não há um 
consenso entre os acadêmicos . Dentre elas destacam-se a revisão da literatura, a disposição 
dos argumentos e a forma de apresentar o texto. Mas não basta inserir no texto fragmentos  
de pesquisa independente permeados  pela originalidade. A autoconsci ência demanda que a 
tese de doutorado   seja uma demonstração de que o autor é capaz de assumir a opção de 
estilo. 
 São as chamadas  formas  alternativas de mani festação do conhecimento (EISNER, 
1997). Alternativas , não no sentido de supor um modelo ideal, o qual está vigendo e do qual 
se está fugindo. Não se trata desse posicionamento. Tem-se  aqui um modelo alternativo, na 
medida em que são outros modos de apropriação e de produção do conhecimento. 
Recorrendo à etimologia da palavra, o termo latino alternare, que está  na  raiz do vocábulo 
alternativo, traz a idéia de revezamento, de troca, de disposição em ordem alternada. Não 
são, assim, paradigmas   excludentes. 
 No texto de Kilbourn (1999) há diversas sugestões sobre como redigir um texto 
acadêmico. Todas el as passam pela mani festação individual de quem escreve. Algumas   
sugerem a inserção de poemas em ensaios, de ensaios em romances e a já mencionada prosa 
acadêmica. São modos de mostrar que se é capaz de fazer uma pesquisa original e 
independente. 

Quanto às maneiras de expressar-se por meio do método autoconsciente, o mesmo 
Kilbourn aponta as intervenções do autor (comentários diluídos no corpo do texto) e a 
chamada explanação di reta (utilização de primeira pessoa pronominal), as quais  envolvem 
reflexões sobre o texto e se distinguem pelo contexto.  
 Entretanto, assumir a escolha de estilo, em uma tese de doutorado, não implica um 
processo individual. Além do orientador, vári as pessoas lêem, avaliam o trabalho e sugerem 
alterações. E ant es mesmo de essas sugestões serem feitas , o autor do trabalho  as prevê, 
procura torná-las  presentes e atender a el as. 
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 Por esse motivo, convém explicitar melhor essas questões relacionadas  a estilo. 
Para Bakhtin (1997), el e está indissoluvelmente ligado ao enunciado e às formas típicas de 
enunciado, isto é, aos gêneros do discurso. O enunciado é individual e, por sua vez, refl ete a 
individualidade de quem fal a ou de quem escreve, enunciados primários e secundários, 
respectivamente. 
 Parafraseando o autor, nem todos os gêneros do discurso são aptos para refl etir 
estilo individual. Os mais indicados para tal intento são os  literários, ao passo que os menos  
favoráveis são os discursos que requerem estilos padronizados. Há uma ligação intrínseca 
entre estilo e discurso, uma vez que peculiaridades  enunciativas estão em uso, de acordo 
com a especi ficidade de determinada escolha, predeterminada pela natureza ou pelo gênero 
do discurso, assim como pela sua unidade temática.  
 Ao tomar por base a unidade temática do texto e as peculiaridades enunciativas que 
perpassam a exposição das idéias, observemos, em um pequeno trecho da tese, como se 
apresenta texto narrativo, el aborado pelo material documentário coletado na pesquisa 
igualmente narrativa, entremeando o pedagógico e o cientí fico via experi ências pessoais e 
profissionais. Trata-se de um fragmento de texto (Correa, 2002) do qual uma das  
participantes  de pesquisa1  faz part e:  
 

             “ Sua eterna professora costuma fazer umas analogias que são sempre 
perfeitas para ilustrar suas conversas . Em sua secret aria, em um canto da janela, 
há um vaso de flores que nem sempre é regado pelas funcionárias . Olhando 
para ele, comentou que, embora só ela se lembre de regá-lo, não adianta colocar 
baldes d’água no vaso cada vez que vai fazer essa tarefa. Assim ocorre com a 
quantidade de informações repassadas aos alunos. Têm que ser na medida certa, 
se não, eles se afogam.” 

  
 O trecho supramencionado detém um estilo peculiar, que utiliza uma analogia para 
tematizar as aulas em que se privilegia a quantidade de conteúdos em detrimento da refl exão 
sobre eles. Segue-se mais  um fragmento do texto, contendo as reflexões sobre ele   

 
            “ Durante milhares de anos a vida foi estável e o mundo, imenso; hoje 
ninguém pode dizer-se atualizado em qualquer campo do conhecimento – as  
descobertas cientí ficas, as pesquisas dia-a-di a estão demolindo teorias e 
apontando novos horizontes. E as mudanças continuam, cremos, em ritmo cada 
vez mais  acelerado e descontrol ado. 
              Por isso perguntamos: quem pode hoje querer ser dono do “ saber”? E 
como pode hoje a escola responder a esse ritmo de mudanças?  
                 A escola precisa fazer com que o seu aluno desenvolva ou aprimore a 
capacidade de ler o mundo (Frei re, 1991). Não se aprende apenas através de 

                                                                         
1 Trat a-se de Eleusa Neves de Alencar Jabur 
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lições de outros ( escritas ou orais) mas aprende-se através da observação da 
natureza, dos fatos sociais, políticos, econômicos e, até, da vida cotidiana.” 

 
2. Considerações  finais 
 
 Mediante as  considerações apresent adas , constat a-se que trabalhar com linguagem 
oferece ao pesquisador muitas possibilidades de escolha. Todas têm seu valor expressivo, 
em especial quando se trat a da linguagem escrita. Mais singular ainda se torna o trabalho, 
quando ele ajuda a pensar sobre as vári as indagações que acompanham a vida do professor 
pesquisador. Assim, a opção por um arcabouço metodológico,  por determinados  
paradigmas e concepções teóricas é decisiva para o trabalho de aprimoramento das idéias e,  
por conseqüênci a,  para  o  amadurecimento e apresentação delas. 
    
RESUMO: Neste trabalho, tenciono refl etir sobre a import ância da escrita para a formação 
do professor e do pesquisador. Considero o discurso pedagógico e o cientí fico, a Pesquisa 
Narrativa, as  formas de representação  do  conhecimento e todo  emaranhado que se tece 
quando  se propõe  discutir ciência e  educação  em um estilo próprio.  
 
PALAVRAS-CHAVE: estilo; escrita; discurso pedagógico; discurso cientí fico; linguagem. 
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