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Resumo: Estamos em um mundo contemporâneo em que escrever é uma necessidade 

preeminente nas diferentes áreas do saber e nos diferentes níveis de escolaridade. Primamos 

por uma escrita acadêmica que transcenda ao movimento da simples reprodução para a 

construção de um processo de escrita criativa e dinâmica que envolva as práticas de ler, de 

escrever, de reler e de reescrever permeados pelo refletir. É pertinente a ruptura com um 

ensino que desconsidera por completo as necessidades dos alunos que, por consequência, 

resistem à escrita e à leitura como adversárias quando são fortes aliadas, sobremaneira, em 

tempos tecnológicos. Vivenciamos o processo de escritura nos espaços do ensino presencial e 

a distância, na Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Assim, analisamos, neste 

Artigo, sobre os discursos dos alunos, graduandos do Curso de Matemática Licenciatura, 

sobre escrita acadêmica. Acreditamos que aprendemos a escrever, escrevendo, na, sobre e 

pela experiência em um fluir de coordenações de ações que enfatize a interação entre o autor, 

o texto e o leitor. Então cunhamos o coescrever. Pensarmos na escrita acadêmica como 

processo nos permite compreender que a presença do outro seja imprescindível, já que 

produzimos linguagem/texto para alguém, em um dado momento. Decidimos pelo Método 

Cartográfico por estarmos imersas como professoras-pesquisadoras no espaço fluido da 

escritura e, nessas condições, no constante processo de reflexão sobre a nossa práxis. 

Trabalhamos nos entrelaces do processo de leitura e de escritura pelos sentidos que vão para 

além da superfície linguística. Interessa-nos o que velado está pelo viés da linguagem. 

Portanto, a interação entre o autor, o texto e o leitor possibilitam a construção da escrita pela 

linguagem de um sujeito que constitui a própria escrita e, por ela, é constituído.  
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“Escrever é isto: um esforço de criação, uma aventura, um processo de elaboração do caos, 

uma evolução do rascunho à formulação mais perfeita possível [...] Somos aquilo que 

escrevemos. Somos as palavras que escolhemos. Somos o nosso rascunho, e o nosso estilo”. 

(Gabriel Perissé) 

 

 

Escrita e reflexão em movimento 

 

Apresentamos, no presente Artigo, algumas reflexões acerca da linguagem em 

interação. Para tal, remontamos à Biologia do Conhecer, desenvolvida por Humberto 

Maturana e Francisco Varela. Para esses biólogos, a reflexão é um processo de conhecer 

como conhecemos, é um ato de voltar a nós mesmos, a única oportunidade que temos de 

descobrir nossas cegueiras e de reconhecer que as certezas e os conhecimentos dos outros são, 

respectivamente, tão aflitivos e tão tênues quanto os nossos (MATURANA E VARELA, 

2011). 



Por considerarmos a escrita acadêmica um processo em reflexão, desejamos construir 

algumas compreensões acerca do escrever no espaço escolar. Para isso, traremos alguns 

discursos1 que constituem o nosso corpus emergente e que movimentam sentidos múltiplos. 

Tais discursos configuram a relevância da linguagem escrita em nossas vidas.  

Proporcionarmos condições para que a escritura de textos acadêmicos como: resumo, 

resenha, paper, monografia, artigo, projeto, dissertação, tese se desenvolva nos parece tão 

conflitante, quanto frágil, pois sentimos resistência por parte dos graduandos e dos pós-

graduandos. Eis o desafio em compreendermos a complexidade da escrita acadêmica em 

processo. 

Nosso desejo é entender um pouco mais acerca da linguagem em (inter) ação que 

funda o coescrever como um processo de interação entre sujeito-autor e sujeito-leitor. Ora 

assumimos uma posição, ora outra. Ou seja, escrevemos com o outro e para o outro. 

Escrevemos para nós mesmos. Escrevemos com responsabilidade. Primamos por um processo 

reflexivo a partir das necessidades que emergem no transcorrer do processo. 

Objetivamos, então, desenvolver uma escrita reflexiva sobre os discursos dos 

graduandos, do Curso de Matemática Licenciatura, sobre escrita acadêmica. Para isso, nossas 

compreensões nos movimentam refletir sobre a linguagem em interação. 

 

Discussão 

 

Linguagem em (inter) ação: o linguajar 

Não buscamos em nossa Pesquisa2 e em nosso viver sustentar únicas verdades, mas 

procuramos compreender e sustentar argumentos que por nós são explicados pela nossa 

práxis, pelo refletir que a linguagem nos possibilita. Iniciamos nosso processo de escrita em 

busca de ideias que sustentem nosso dizer que não tem a sua origem senão em nosso querer 

compreender a linguagem que nos movimenta e que nos constitui permitindo ressignificar 

nosso viver e nossas compreensões sobre nosso viver.  

                                                           
1 Segundo Michel Pêcheux (1969), o discurso é “efeito de sentido entre interlocutores”; é o lugar de 

manifestação da ideologia; é o modo de produção social e, por isso mesmo, não pode ser concebido como 

produto, mas como processo. 
2 SUJEITO E ESCRITA ACADÊMICA EM TEMPOS TECNOLÓGICOS. Estamos imersos em um mundo 

contemporâneo em que escrever é uma necessidade nas diferentes áreas do saber e nos diferentes níveis de 

escolaridade. Neste contexto, desenvolvemos nossa Pesquisa na qual focamos a escrita acadêmica em 

perspectivas biológica e discursiva. Consideramos que aprendemos a escrever, escrevendo, na e pela experiência. 

Nossos alunos têm história que se revela, em parte, pela escrita, já que a outra segue velada pela opacidade da 

linguagem. Compreendemos que a linguagem não é transparente e que por detrás de um dito, há sempre um não 

dito. Portanto, a interação entre autor, texto e leitor possibilita a construção da escrita pela linguagem de um 

sujeito que constitui a escrita e, por ela, é constituído. Para nós, o escrever é um processo de reflexão recursivo. 

Interessa-nos, portanto, compreender em como se dá o processo de escrita acadêmica pelo conversar e pela 

própria escrita.  



Falar sobre o que nos constitui – a linguagem – é tão fascinante quanto os desafios 

acerca das compreensões e das incompreensões que emergem.  E, em movimentos recursivos 

e reflexivos, na linguagem vamos tecendo um fio discursivo. 

Em A Ontologia da Realidade (2014), Maturana diz que argumentos se fundam em 

outros argumentos. Razões são argumentos que, por mais impecáveis do ponto de vista 

lógico, não deixam de sê-lo; são raciocínios apresentados por um observador que, como tal, se 

encontra na linguagem. Sendo assim, “tudo o que é dito é dito por alguém” (MATURANA; 

VARELA; 2011, p. 32) e nossos argumentos racionais se fundam na emoção como disposição 

corporal para o agir. Diante disso, suscitamos que sujeito, corpo, linguagem e argumentação 

estão intrinsecamente relacionados, pois se movimentam recursivamente. 

A linguagem não se restringe a um instrumento de comunicação, porque nos constitui 

e, por isso, se movimenta na construção dos (im) possíveis sentidos que vão sendo 

construídos a partir da experiência de cada sujeito3; a linguagem se dá nesse fluir. 

Compreendemos, então, a linguagem como a possibilidade de afetarmos e de sermos afetados, 

ou seja, a linguagem se dá pelo/no processo de interação com o outro.  

Para fundamentarmos, trazemos o linguajar, proposto por Maturana, em Cognição, 

Ciência e Vida Cotidiana, (2014), que é o processo de conversação entre os seres humanos, 

através de sua linguagem, decorrente de um fenômeno biológico relacional constituído de 

interações recorrentes, sob a forma de um fluxo de coordenações de coordenações de 

comportamentos consensuais entre certo grupo ou comunidade de conversação. Ele emprega 

‘linguajar’ e não ‘linguagem’, ao enfatizar seu caráter de atividade, de comportamento e evita 

a associação com uma ‘faculdade’ própria da espécie. 

Destacamos que a linguagem em ação, o linguajar, nos possibilita estarmos no refletir. 

Elencamos algumas ideias pertinentes às nossas compreensões acerca da linguagem: somos 

humanos, somos seres linguajantes por natureza; somos individuais e, paradoxalmente, 

coletivos; somos sócio-históricos, somos, pois, a linguagem que construímos a partir do nosso 

experienciar. 

Maturana, em a Ontologia da Realidade, afirma que “Nós, seres humanos, 

acontecemos na linguagem, e acontecemos na linguagem enquanto o tipo de sistemas vivos 

que somos. Não temos nenhuma maneira de nos referirmos a nós mesmos, ou a qualquer 

outra coisa, fora dela” (MATURANA, pág. 319, 2014) assim defendemos o argumento de que 

somos e de que experienciamos na linguagem. 

                                                           
3 Em uma visão discursiva levamos em consideração o lugar de onde o sujeito fala, ou seja, sua posição. Não nos 

interessa um ser empírico, considerado como indivíduo, mas, sim, um sujeito interpelado ideologicamente. 



Enfatizamos, então, a ideia proposta por Maturana para quem “a linguagem acontece 

quando duas ou mais pessoas, em interações recorrentes, operam através de suas interações 

numa rede de coordenações cruzadas, recursivas, consensuais de coordenações consensuais de 

ações” (MATURANA, 2014, p. 139). A noção de interação, nessa perspectiva, não supõe a 

preexistência do organismo e do meio que interagem, mas interagir é constituir a si e ao meio. 

Para Maturana (2014), a interação não é resultado de algo, mas o processo mesmo – 

causa e consequência – ao mesmo tempo, da novidade e da mudança. A interação é o caminho 

e o próprio caminhar criando um cenário no qual as perturbações ocorrem e provocam 

alterações significativas em cada um dos seres vivos que estiver implicado no processo.  

O estudioso compreende que, como seres humanos, somos o que somos no conversar, 

mas na reflexão podemos mudar nosso conversar e nosso ser. Essa é nossa liberdade a qual 

pertence ao nosso ser psíquico e espiritual. O estar “com o outro” e “para o outro” se efetiva 

no transcorrer das nossas conversas. Segundo esse autor, a existência humana acontece no 

processo relacional do conversar. Nosso ser biológico, como humanos, se constrói na imersão 

do ato de conversar que é o entrelaçamento entre o racional e o emocional no processo da 

linguagem. Temos como vivenciar a linguagem sem emoção? 

 

Vivemos uma cultura que desvaloriza as emoções em função de uma 

supervalorização da razão, em um desejo de dizer que nós, os humanos, nos 

distinguimos dos outros animais por sermos seres racionais. Mas acontece que 

somos mamíferos e, como tais, somos animais que vivemos na emoção. As emoções 

não são algo que obscurecem o entendimento, não são restrições da razão: as 

emoções são dinâmicas corporais que especificam os domínios de ação em que nos 

movemos. Uma mudança emocional implica uma mudança de domínio de ação 

(MATURANA, 2009, pág. 92). 

 

No texto Educación para la Democracia, Maturana afirma que “todo vivir humano se 

da em redes de conversaciones” (MATURANA, s.d., p.5). Esse conversar é atravessado por 

nossas emoções sendo assim são a dinâmicas corporais que especificam o conversar. O 

referido autor afirma que vivemos imersos na linguagem de uma maneira tão profunda que 

desfrutamos a palavra. Vivemos imersos na linguagem, vivemos em coordenações de 

coordenações de condutas que são consensuais. Isso reforça a relevância de compreendermos 

sempre, cada vez mais, sobre a linguagem que nos constitui. 

Vivemos em diferentes redes de conversações que se entrecruzam em sua realização 

na sua individualidade corporal. De origem latina, con- com outro e versare – dar voltas. O 

conversar se legitima pela aceitação do outro no processo de interação. Sabemos que tudo o 

que fazemos ocorre na linguagem entrelaçada com o emocionar.  

Maturana, em Ontología del Conversar (1988), discute que a linguagem é um operar 

de coordenações de coordenações consensuais de condutas e constitui o domínio de todas as 



condutas e das ações humanas. Assim, estamos a linguajar, a refletir, a transformar a 

linguagem que nos constitui em um processo recursivo que se dá pela dinamicidade, pela 

plasticidade da linguagem. 

Nesse processo recursivo, passemos ao coescrever em interação.  

 

Coescrever 

 

Por estarmos imersas em nossa Pesquisa, conversarmos sobre a escrita e a 

vivenciarmos pelo coescrever4, assumimos, como professoras-pesquisadoras, o caminho 

explicativo de observadoras implicadas no e pelo processo do pesquisar; seguimos no 

caminho da objetividade entre parênteses5 o qual nos possibilita olhares, fazeres, experiências 

e compreensões que emergem a qualquer momento e que não desejamos, por isso, controlar. 

Desejamos, sim, o movimento e a reflexão constitutivos do conversar, da nossa linguagem em 

(inter) ação. 

Acreditamos que aprendemos a escrever, escrevendo, na, sobre e pela experiência em 

um fluir de coordenações de ações consensuais que enfatize a interação entre autor, texto e 

leitor, cunhamos, então o coescrever. 

De acordo com Maturana (2014), nós, cientistas, fazemos ciência, como observadores 

explicando o que observamos. Nós, seres humanos, já nos encontramos na linguagem, 

fazendo distinções, quando começamos a refletir na linguagem sobre o que fazemos, e como 

fazemos o que fazemos ao operarmos como animais linguajantes. A ciência – e a validade das 

explicações científicas – não se constitui e nem se funda na referência a uma realidade 

independente que se possa controlar, mas na construção de um mundo de ações comensurável 

com nosso viver.  

Resgatamos, do que até aqui apresentamos, a nossa compreensão de que a linguagem 

transcende à comunicação e que não se restringe, dessa maneira, à informação, já que é no 

processo de interações recursivas de coordenações de coordenações consensuais de condutas 

que nos constituímos e somos constituídos. Acreditamos no potencial da linguagem em ação e 

em cocriação. 

Para corroborarmos, 

 

                                                           
4 Acreditamos que aprendemos a escrever, escrevendo, na, sobre e pela experiência em um fluir de coordenações 

de ações consensuais que enfatize a interação entre autor, texto e leitor, cunhamos, então o coescrever. 
5 Maturana afirma que no caminho metodológico explicativo pela objetividade entre parênteses o observador 

está implicado, imerso na experiência a ser validada e explicada. O pesquisador participa da experiência através 

de sua própria ação de explicar. O observador implicado reconhece que, no seu ato de observar, modifica tanto a 

si próprio quanto o que ele observa. 



se eu tivesse dito: a linguagem é nosso instrumento de comunicação, teria colocado 

a linguagem no corpo, como o instrumento através do qual manejamos símbolos na 

comunicação. Se eu manipulasse algo que é um símbolo para transferi-lo para outro, 

trataria a linguagem como uma propriedade em mim que me permite manipular 

símbolos (MATURANA, 2009, pág. 27). 

 

Encaminhamo-nos para encerrar nossas breves reflexões, até o presente momento, 

com a assertiva contundente, para nós, de Maturana e Varela, no livro A Árvore do 

Conhecimento, para quem todo ato humano ocorre na linguagem. Toda ação na linguagem 

produz o mundo que se cria com os outros, no ato de convivência que dá origem ao humano. 

Por isso, toda ação humana tem sentido ético. Essa ligação do humano ao humano é, em 

última instância, o fundamento de toda ética como reflexão sobre a legitimidade da presença 

do outro. 

Sigamos a experienciar a linguagem em (inter) ação: o linguajar, a fim de 

construirmos efeitos de sentido ao interagir, argumentar, narrar, descrever, explicar, conhecer, 

em nosso viver e no complexo processo do ensinar e do aprender que nos desafiam, mais 

ainda, em tempos tecnológicos. Portanto, no linguajar nos constituímos pelo entrelace do 

racional e do emocional e nada somos fora da linguagem.  

As mãos desenham a si próprias, assim como a linguagem, que se constitui no 

entrelace da emoção e da razão, nos permite o refletir em processo recursivo. 

 

Mãos que desenham, de Escher. 

 

Cartografando 

 

Nossa Pesquisa tem origem na sala de aula; decidimos, então, pelo método da 

cartografia, proposto por Deleuze e Guattari (2017), que visa a acompanhar um processo, e 

não a representar um objeto, por acreditarmos que estamos imersas como professoras-

pesquisadoras no espaço fluido da escritura e, nestas condições, no constante processo de 

reflexão sobre a nossa práxis. No movimento do pesquisar, cartografamos, pois buscamos 

apreender o escrever em sua processualidade.  



Concebemos a escrita acadêmica não como algo fragmentado, como produto, mas 

processo. O texto é construção de ideias outras que constituem a nossa memória discursiva e 

as quais emergem em condições de produção para movimentos com sentidos fluidos. Ao 

escrevermos, fazemos uso da linguagem e buscamos experiências vivenciadas. Daí 

destacarmos que não acreditamos existir escrita sem leitura. 

Sabemos que a escrita não é linear, assim como o pensamento não o é. Criar condições 

para a significação de diferentes territórios os quais emergem nos processos de leitura e de 

escrita é permitirmos espaço para que o aluno seja responsável pelo próprio processo de 

construção de si mesmo.  

Apresentaremos alguns discursos dos alunos graduandos, do quarto semestre, do 

Curso de Matemática Licenciatura, sobre o texto acadêmico e engendraremos nossas 

reflexões para compreendermos um recorte sobre a escrita: a acadêmica.  



Aos alunos perguntamos o que sabiam sobre a escrita acadêmica e os mesmos 

registraram suas ideias pelo viés da própria escrita, objeto do nosso pesquisar em sala de aula. 

Procuramos observar os sentidos que revelados não estão e que, por isso mesmo, nos 

possibilitam compreender pela ausência. A seguir, apresentaremos uma sequência discursiva6 

com os discursos que não serão origem e nem chegada; eles são, apenas, ponto de partida. 

Observemos o dizer de nossos alunos sobre escrita acadêmica. Destacamos o texto acadêmico 

como científico e com marcas de subjetividade7. 

Os alunos demonstram a compreensão da necessidade de (com) provar algo, trazem a 

ideia de coerência e de verdade. Relacionam a esse escrever formalidade e uso de muitas 

regras. Sugerem que o argumento seja base da escrita acadêmico-científica. 

Observamos a relação entre ciência e verdade sustentada em um fazer científico que se 

baseia em uma única verdade. Além disso, essa modalidade da escrita está alicerçada pelas 

normas da ABNT. Tudo muito relacionado à estrutura, à validação e quase nada referente ao 

sentido e a funcionalidade de uma escrita acadêmica. Parece-nos que, apenas, conhecer os 

inúmeros textos acadêmico-científicos que obedecem a uma estrutura pode tornar o aluno 

                                                           
6 Sequência discursiva é, segundo Courtine (1981), sequência oral ou escrita de dimensão superior à frase.  
7 Discutiremos, no transcorrer de nossa Pesquisa, a subjetividade na linguagem escrita científica.  

O que você sabe sobre escrita acadêmica? 

 
“A escrita acadêmica, pelo que eu sei, é a escrita encorpada de uma forma contundente 

com argumentos concretos e verídicos.” 

 

“Já aprendi que a escrita acadêmica tem de ser contundente e bem argumentada com 

citações científicas. Precisa estar em harmonia com as normas da ABNT.”  

 

“Penso ser uma escrita mais formal e rigorosa.” 

 

“A escrita acadêmica é uma necessidade para todo aquele que tem interesse de desenvolver 

atividades acadêmicas, pois dela visa a argumentação de teses e projetos assim explicando 

as etapas do trabalho feito para a atividade.” 

 

“Além de ser formal e cheio de regras tipo ABNT, temos a escrita científica.” 

 

“O pouco que sei da escrita acadêmica é que ela exige regras e normas específicas. E que é 

necessário uma boa pesquisa para adquirir bastante informação para validar qualquer 

trabalho. Tentei em uma cadeira do curso fazer um artigo e não apresentei pois para mim 

eram só informações sobre um tema, não tinha algo que prendesse o leitor. Achei que 

faltava algo.” 

 

“Acho que é uma escrita mais voltada para provar algo, uma tese, apartir de argumentos.” 

 



refém da tipologia. Porém, ressignificá-los em seus contextos e vivências, pelo exercício 

singular ou coletivo da escrita, é uma possibilidade em que investimos. 

A partir dos discursos, podemos compreender que a escrita acadêmica é considerada 

pelos alunos como relacionada à verdade, à contundência dos argumentos. Bem provável que 

os referidos discursos refratem o discurso pedagógico, pois conversamos sobre a relevância de 

argumentar na defesa de nossas ideias. De acordo com os discursos, ficam à margem a 

descrição e a narração, como se ao escrever o texto científico só fizéssemos uso da 

dissertação. Sabemos que os argumentos fundamentam todo e qualquer dizer.  

 

Nesses discursos, os alunos se mostram interessados pelo processo de escrita e 

reconhecem não estar escrevendo muito. Atribuem isso pelo fato de estarem cursando 

Matemática. Reconhecem que sabem pouco sobre escrita acadêmica e, ao mesmo tempo, 

expressam a carência de um auxílio que os favoreçam no transcorrer do processo. Suscitamos, 

então, mas será que um professor com essa formação não precisa praticar, desenvolver a 

linguagem escrita?  

Esses últimos discursos que, aqui, apresentamos, nos possibilitam compreender o 

quanto vaga é a escrita acadêmica para muitos de nossos alunos. Dessa maneira, é urgente 

focarmos no desenvolvimento de um sujeito-autor-leitor crítico, responsável pelo texto que 

produz. 

Concebemos a linguagem como um paradoxo que constitui o sujeito que se 

movimenta e que se transforma pela e na contradição. Nosso aluno se mostra frágil diante da 

própria linguagem que o constitui. É preeminente ressignificarmos uma cultura de escrita que 

se mostra engessada em regras e em estruturas e que pouco ou nenhum espaço para criação é 

O que você sabe sobre escrita acadêmica? 

 

“Pra ser bem sincero não sei (pois estamos num curso de Matemática), mas gostaria muito 

de saber.” 

 

“Costumava escrever bastante quando cursei Letras Português-Inglês, mas no curso de 

Matemática Licenciatura não estou escrevendo muito. Costumo escrever ‘para mim’, no 

meu notebook e também no papel.” 

 

“Muito pouco, sei que precisamos escrever de acordo com um modelo específico apesar de 

que no curso tenhamos produção textual. Sinto que a mesma não favorece os estudantes 

durante a escrita.”  

 

O que você sabe sobre escrita acadêmica? 

 

“Acredito que sejam as produções que escrevemos e produzimos na universidade.” 

 

“Nada.” 

 

“Nada.” 

 



permitido. Normas e regras sustentam um texto, mas não são suficientes por si só. Parece-nos 

bem mais interessante construir junto aos nossos alunos uma escrita que se movimenta pela 

fluidez dos sentidos e da linguagem em interação. 

Vale observarmos que a escrita acadêmica, nos últimos anos, tem centrado em uma 

escrita que reproduz e que não cria; um escrever que se reduz em um recorta e cola quase que 

sem sentido. Pouco ou nada ouvimos a voz do sujeito-autor que, timidamente, se coloca com 

elementos textuais prontos, por exemplo, elementos coesivos, palavras que pouco ou nada 

desafiam.  

Dessa ação mecânica de recortar e de colar, comandos que são tecnológicos e que nos 

auxiliam, sobremaneira, passam a ser empregados sem respeito à autoria, e sem reflexão por 

parte de muitos alunos a quem não foram dadas condições para ler e para criar, com 

responsabilidade, suas ideias. Isso, para nós, tem a ver, dentre tantas outras questões, com 

autonomia. 

Escrevermos com o outro e para o outro em um processo de interação sugere 

dinamizarmos o escrever no coescrever em movimentos recursivos que envolvem um refletir 

sobre a escrita como processo e não como produto.  

 

Considerações flutuantes 

 

Diante do que consideramos até então, a escrita como processo reflexivo pelo 

coescrever possibilita melhores condições para a emergência do texto. Para isso, as práticas de 

ler, de reler e de reescrever para ressignificar o texto acadêmico. A interação nos permite 

afetar e sermos afetados, o que sugere que o processo de escrita transcenda às regras 

convencionadas. Corroboramos a ideia, na perspectiva da Biologia do Conhecer, de que a 

interação, para Maturana (2014), não é resultado de algo, mas o processo mesmo [...] é o 

caminho e o próprio caminhar criando um cenário no qual as perturbações ocorrem e 

provocam alterações significativas em cada um dos seres vivos que estiver implicado no 

processo.  

Escrever vai para além da informação. Se escrever fosse ter apenas informação, na 

contemporaneidade, não teríamos dificuldade alguma, devido ao acesso à informação 

contínua pelo viés das tecnologias digitais. Escrever pressupõe refletir sobre. 

A escrita acadêmica gera desconforto8, em nossos alunos, pois a ação de escrever não 

foi presença com sentido na formação dos mesmos. Percebemos que em um ensino tradicional 

                                                           
8 Em processo, buscaremos compreender um pouco mais a partir da seguinte questão que foi respondida por 

escrito pelos alunos: Você apresenta dificuldades ao escrever? Em caso afirmativo, quais são e por quê? 



a escrita é mecânica, estrutural, vazia de sentido. Precisamos romper com um único 

paradigma epistemológico para vivenciarmos a complexidade da escrita com mais leveza, 

tranquilidade, prazer. Nossos alunos demonstram fragilidade em relação à escrita acadêmica, 

porém curiosidade e interesse em conhecer; necessitamos, pois, convidá-los a ler e a (re) 

escrever, a refletir.  

Consideramos que o sujeito-autor do texto acadêmico- científico se comprometa com 

o que diz, portanto, percebemos ser fundante a interação entre sujeito, texto e leitor. 

Argumentos bem articulados dão sustentação às ideias propostas. Nem tanto importa a 

estrutura se não desenvolvermos uma escrita que faça sentido. Permitamos condições de 

possibilidade para a linguagem em (inter) ação no processo de cocriar, de ressignificar os 

possíveis movimentos da escrita. 

Assim, acreditamos ser pertinente que aprendemos a escrever, escrevendo. 

Aprendemos e apreendemos na e pela interação. E, além disso, os processos de reler e de 

reescrever as escritas científicas mobilizam às (im) possíveis construções de sentido...  
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