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Este artigo tem por finalidade apresentar, em linhas gerais, as contribuições decorrentes de 

nossa pesquisa de mestrado realizada em duas escolas da Rede Municipal de ensino de São 

Gonçalo – RJ, que objetivou compreender os sentidos que os professores do segundo ciclo do 

ensino fundamental atribuem ao ensino da língua materna e o modo como esses sentidos se 

relacionavam com os discursos de autoridade sobre o tema. Adotamos como olhar teórico os 

pressupostos bakhtinianos sobre o papel da linguagem em Ciências Humanas, buscando 

reconhecer nos discursos analisados os enunciados, a dialogicidade e as vozes sociais que os 

constituíam. 

 

Ao buscarmos a aproximação com os discursos correntes constatávamos uma vasta produção 

de conhecimentos que, assumindo uma posição de discurso de autoridade1, apresentava uma 

naturalização de sentidos, problemas e soluções (frente aos impasses) do ensino da língua 

portuguesa no país. Com argumentos legitimadores, essas produções discursivas apontavam 

inúmeras estratégias para a superação da propalada crise do sistema educacional brasileiro e, 

mais especificamente, para o ensino da língua portuguesa.  

 

As referidas produções compunham, assim, no nosso entender, um espaço discursivo que 

apontava para uma sucessão de evidências de sentidos de que a crise do ensino da língua 

portuguesa instalava-se na escola (e não no sistema de ensino) e que, entre muitos outros 

aspectos negativos, o derradeiro estava nos professores que, por inúmeras circunstâncias, 

revelavam-se despreparados para enfrentar o complexo problema desse ensino. 

 

Somado a isso, percebíamos que, no desdobramento das argumentações e orientações sobre os 

novos postulados teóricos para o ensino da língua materna, os discursos de autoridade, 

sobretudo os mais recentes, reservavam pouco espaço para a compreensão de como, na 

                                                           
1 Para BAKTHIN (2003, p. 294), os discursos de autoridade são enunciados com certa posição valorativa 
ocupada por alguém (não se refere somente à posição social empírica, mas ao “lugar que fala”) dotado de 
autoridade e legitimidades, sendo, assim, “enunciados investidos de autoridade”. A formação discursiva de 

autoridade está sendo entendida aqui como aquela que é constituída pelos discursos de autores consagrados que, 
em diferentes épocas, passaram a subsidiar uma ampla produção de conhecimentos teóricos que foram 
publicados e que passaram a subsidiar, inclusive, os documentos legais e oficiais.  



 

 

2 

 

atualidade, os professores compreendem a problemática desse ensino e quais têm sido suas 

atribuições de sentidos, bem como as estratégias empreendidas, a partir desse turbilhão de 

recomendações dos últimos vinte anos.      

 

Ao examinarmos detalhadamente esse cenário discursivo de autoridade, percebíamos que 

embora o cerne das questões levantadas fosse o professor (sua prática e sua formação), a voz 

propriamente dita desse professor docente era apagada e/ou reformulada, e esse, sem muitas 

chances de debate, assumia o ônus da crise anunciada. 

 

Cumpre notar, ainda, que um outro elemento do recorte da pesquisa foi a opção pelas vozes 

dos professores do segundo ciclo do ensino fundamental2. Nosso interesse pelos discursos 

desses docentes deve-se ao fato de que ainda são escassos os estudos e pesquisas que fazem 

referência ao ensino da língua portuguesa (doravante LP) especificamente voltados para este 

segmento de ensino.  

 

Assim, de acordo com os pressupostos teóricos aqui adotados, resta-nos dizer que o corpus 

discursivo de análise da pesquisa constituiu-se na relação entre os discursos de autoridade e os 

processos discursivos dos professores da pesquisa. Através da análise de seqüências 

discursivas geradas no contexto enunciativo de grupos focais, realizados por ocasião da 

pesquisa, buscamos compreender a constituição e as direções dos sentidos sobre o ensino da 

língua materna inscritos nos discursos docentes.  

 

Ao analisarmos o discurso dos professores, buscamos apoio num quadro teórico que pudesse 

sustentar nossa compreensão desses discursos, reparando, sobretudo, o seu modo de 

funcionamento. Sendo assim, cuidamos de aprofundar a compreensão de concepções teóricas 

que, com referenciais próprios, constituíram uma base teórica para o método discursivo aqui 

adotado. Como já mencionamos, elegemos as perspectivas teóricas do Círculo bakhtiniano e 

também categorias analíticas específicas da AD francesa. 

Ao adotarmos esse olhar, optamos por duas correntes que, em épocas distintas, 

indiscutivelmente, se tocaram e se preocuparam em compreender a linguagem e o seu 

funcionamento sob o ponto de vista das questões ideológicas, do sujeito e da semântica. Para 

                                                           
2 A pesquisa focou o 2º ciclo do ensino fundamental que, no município de São Gonçalo, corresponde às classes 
de 2ª, 3ª e 4ª séries no sistema de seriação. Nosso interesse por esta etapa se deveu também ao fato de ser este um 
ciclo onde as habilidades iniciais de leitura e escrita (alfabetização) dos alunos já se encontram mais avançadas, 
exigindo do professor escolhas de novos conteúdos.  
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além de suas divergências, foi na aproximação de suas semelhanças que fundamentamos 

nosso percurso metodológico e procedimentos analíticos que, articuladas, contribuíram 

significativamente às análises.   

 

Nesse sentido, deve-se dizer que, respeitando suas diferenças, as referidas teorias 

interessaram-se pelas tensões postas pela imbricação da ideologia, da língua e do sujeito e 

que, em ambas, a língua está sempre sendo afetada pelo que lhe é exterior.  Convém sublinhar 

ainda que, nas duas, o processo de significar, de produzir sentido não separa linguagem, de 

pensamento e de realidade. Desse modo, entendemos que as articulações aqui propostas foram 

viáveis uma vez que as teorias apresentam em suas bases epistemológicas um fecundo diálogo 

com o materialismo histórico e com o estruturalismo lingüístico.  

 

Isso posto, cumpre notar que nossa pesquisa foi organizada a partir de três grandes momentos. 

No primeiro, elegemos um corpus discursivo, de arquivo, tomando como base produções de 

autores consagrados3 que, como já tratamos anteriormente, compõem o que aqui estamos 

denominando de discursos de autoridade representativos das décadas de 80 e 90. Nesta etapa 

da pesquisa, buscamos compreender e definir, na dispersão temática das formações 

discursivas empreendidas, os aspectos e sentidos dominantes sobre o ensino da língua 

materna nas escolas brasileiras que definiriam nosso espaço discursivo de análise. Tivemos o 

cuidado de não perder de vista os tons valorativos, os elos discursivos e o enquadramento 

histórico-ideológico marcados por esses discursos.  

 

Lembramos que, embora essa pesquisa não tenha como objetivo primeiro o discurso de 

autoridade e sim o discurso docente, não poderíamos deixar de analisá-lo (o discurso de 

autoridade) uma vez que, segundo nosso quadro teórico-metodológico, todo o dizer tem uma 

direção significativa determinada pelas relações de poder que se estabelecem entre esse dizer 

e o que o antecede, desconsiderando, assim, elos precedentes marcantes nessa cadeia 

discursiva.  

 

                                                           
3
 POSSENTI, Sírio. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas, São Paulo: Mercado de Letras, 1996; 
SOARES, Magda. As muitas facetas da alfabetização. In: Revista Cadernos de Pesquisas. Fundação Carlos 
Chagas: São Paulo, nº. 25, fevereiro de 1985; GERALDI, João W. (Org). O Texto na sala de aula. São Paulo: 
Ática, 2003; SOARES, Magda. Letramento e alfabetização: as muitas facetas. Trabalho apresentado ao GT 
Alfabetização, leitura e Escrita, 26ª. Reunião Anual da ANPED: Poços de Caldas, out./2003. 
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No segundo momento, o trabalho de campo foi organizado de modo a termos acesso, a partir 

de diferentes situações e instrumentos propostos, a um corpus significativo para os nossos 

propósitos. Para tanto, este momento comportou duas etapas, que nos permitiram um acesso a 

diferentes ângulos do nosso objeto de estudo, a saber: i) Na primeira, constituímos um corpus 

de análise captado a partir da prática discursiva viva dos professores no cotidiano escolar.  

 

No período de agosto a dezembro de 2007 realizamos dois grupos focais (GFs) em cada uma 

das duas escolas-campo. Os quatro GFs foram gravados em áudio e transcritos na medida que 

foram sendo  realizados; ii) Na segunda etapa do trabalho de campo, aplicamos um 

questionário elaborado com o objetivo de identificar os professores e acessar questões 

específicas relacionadas ao tema da pesquisa, bem como delinear características gerais do 

grupo pesquisado.  

 

No terceiro momento da pesquisa, cuidamos de analisar os discursos dos professores a partir 

de dispositivos analíticos que foram sendo revelados com maior intensidade nas pré-análises e 

no entrecruzamento das formações discursivas recortadas. Assim, no universo dos discursos 

captados, buscamos compreender os sentidos atribuídos pelos professores ao ensino da língua 

materna a partir, inicialmente, das formações imaginárias que esses professores apresentavam 

sobre: a) o professor; b) o professor de língua portuguesa; c) o aprendiz da língua materna; d) 

a língua e, finalmente, e) o ensino da língua materna na escola.  

 

Isso implicou, então, na compreensão das vozes que se deixavam ouvir4 nesses discursos, as 

posições discursivas assumidas, bem como seus lugares enunciativos. Observamos ainda, a 

partir das situações de interlocução estabelecidas nos GFs, as marcas que sinalizavam as 

filiações e deslocamentos de sentidos desses discursos em relação aos discursos de 

autoridade.    

 

Isso posto, vale destacar novamente que, através do método dialógico discursivo, a pesquisa 

buscou compreender, em termos específicos: a) Compreender os sentidos que os professores 

atribuem e expressam sobre o ensino da língua materna no contexto escolar do ensino 

fundamental; b) Identificar de que forma as recentes formações discursivas de autoridade 

estão presentes nas formações discursivas cotidianas (instaladas, como poderíamos 

compreender, na Ideologia do Cotidiano) dos professores sobre esse ensino; c) Compreender, 
                                                           
4 Segundo AMORIM (2001), há, no interior das enunciações, vozes que se deixam ouvir e vozes que se calam.  
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a partir da organização, do funcionamento e da natureza dos enunciados, em que medida os 

discursos docentes são marcados pelos discursos de autoridade e de que modo apontam para 

uma relação de continuidade, ressignificação ou ruptura dos sentidos sinalizados por essas 

autoridades. 

 

O universo empírico da pesquisa  

 

Em contato direto com a coordenadora pedagógica geral da Secretaria Municipal de Educação 

de São Gonçalo no mês de novembro de 2006, apresentamos os propósitos da pesquisa e 

solicitamos que fosse feito um convite às escolas que quisessem participar da pesquisa. Em 

fevereiro de 2007 a coordenadora confirmou o interesse de cinco escolas em participar da 

pesquisa. Sendo assim, o primeiro critério utilizado na seleção das escolas foi o seu próprio 

interesse e desejo em participar da pesquisa.  

 

Estreitando o contato com as equipes pedagógicas das cinco escolas, selecionamos duas delas 

que possuíam o maior número de turmas e de professores do 2º ciclo do ensino fundamental 

(ciclo previsto como foco principal desta pesquisa). Escolhidas as duas escola-campo, 

montamos em cada uma das escolas um Grupo Focal compostos por professores convidados e 

que se dispuseram a participar dos referidos Grupos.  

 

Desse modo, atendendo ao convite da própria orientadora da escola, sete professores da escola 

A se prontificaram em participar dos dois encontros previstos. Já na escola B, cinco 

professoras atenderam ao convite da própria orientadora pedagógica da escola e da 

pesquisadora, que o reforçou em visita a escola. Todos os grupos focais foram gravados em 

áudio e transcritos. Criamos assim um corpus de arquivo dos discursos docentes que também 

constituiu nosso corpus discursivo de análise.  

 

O grupo focal e suas possibilidades  

 

O Grupo Focal (GF) é uma técnica, um procedimento de investigação qualitativa que permite 

a reunião de um conjunto de pessoas selecionadas “para discutir e comentar um tema, que é 

objeto de pesquisa, a partir de sua experiência pessoal” (POWELL e SINGLE, 1996 apud 

GATTI, 2005, p. 7). Inicialmente, cumpre notar que o discurso docente aqui analisado foi 

recolhido a partir das interações discursivas desencadeadas pelos professores na oportunidade 
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da realização de quatro Grupos Focais (GFs) nas duas escolas (A e B) da rede municipal de 

ensino de São Gonçalo.     

 

Um dos pré-requisitos para a realização desse procedimento metodológico é o de que os 

participantes tivessem uma vivência com a temática a ser tratada no grupo, dando assim uma 

credibilidade e uma ancoragem às discussões que serão realizadas.  

Nossa opção por esse procedimento metodológico se deu por entendermos que ele permitiria 

um aprofundamento das temáticas propostas a partir de interações discursivas intensas entre 

os professores e seus pares, num espaço discursivo dinâmico e descontraído. Acreditávamos, 

pois, que, através dessa técnica, os professores poderiam debater, discutir, refletir e 

compartilhar questões pertinentes ao assunto propostos com desprendimento e sem maiores 

constrangimentos, muito comuns a outras técnicas 

 

Desse modo, uma outra preocupação que contribuiu para a escolha dessa técnica foi o fato de 

ela permitir que os professores se sentissem mais à vontade para debater as questões 

pertinentes ao ensino da língua materna, sendo estimulados a detalharem ao máximo suas 

colocações e ponderações sobre as questões debatidas, o que, de fato, se concretizou nos 

quatro grupos focais realizados nas duas escolas pesquisadas.  

 

Com o intuito de estimular o desencadeamento das discussões sobre alguns aspectos 

pertinentes ao ensino da língua, distribuímos, no início de cada GF realizado, roteiros 

temáticos5. Desse modo, além de dar uma visão geral aos professores da temática pesquisada, 

o roteiro se prestou muito mais como um princípio organizador para a própria pesquisadora, 

enquanto mediadora dos grupos, do que propriamente para conduzir ou cercear as discussões 

estabelecidas entre os docentes pesquisados.  

 

Num clima inicial de estranhamento, em seguida de descontração e inúmeras vezes de tensão, 

o GF proporcionou uma dinâmica muito familiar aos debates empreendidos cotidianamente 

por essas professoras. Assim, os quatro GFs realizados nas duas escolas transcorreram num 

clima de liberdade de debate e desprendimento frente à proposta temática sugerida. Vale 

                                                           
5 Se, por um lado, DIAS (2003) nos sinaliza que o GF deva ser encaminhado de modo que seus participantes 
possam gerar idéias e opiniões espontâneas sobre o assunto pesquisado, fazendo-nos crer que um roteiro 
temático poderia não ser adequado à técnica empregada, por outro, GATTI (2005, p. 48) nos encorajou ao 
afirmar que um roteiro cria boas possibilidades de análise nos trabalhos realizados de modo menos estruturado e 
com uma intenção mais flexível de participação do moderador/pesquisador. 
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ressaltar, mais uma vez, que, embora o roteiro tenha sido dado a cada um dos participantes 

dos GFs realizados, apenas um ou outro professor se deteve mais especificamente nele, 

mesmo assim eventualmente quando algum silêncio (poucos) se instalava. Dessa forma, a 

dinâmica do GF favoreceu a produção discursiva muito mais a partir das próprias 

compreensões ativamente responsivas, das alternâncias dos sujeitos, das conclusibilidades dos 

enunciados e das projeções de imagens estabelecidas nas interações verbais desencadeadas 

entre os professores, do que, propriamente, do roteiro distribuído. 

 

Nas análises finais, pudemos perceber o quanto o GF se mostrou uma escolha acertada e 

compatível com os objetivos desse estudo. Os grupos estabeleceram situações discursivas 

dinâmicas e intensas, proporcionando um aprofundamento na dialogicidade dos discursos 

estabelecidos sobre ao tema central proposto, o que acabou propiciando uma positiva 

relativização do papel ocupado pela pesquisadora nas discussões empreendidas. Obviamente 

não estamos dizendo que a presença da pesquisadora em nada impactou o Grupo. No entanto, 

observamos que, na maior parte do tempo, ao invés de dirigir suas considerações e 

argumentações à pesquisadora, os professores priorizavam encaminhá-las a seus colegas. 

 

Em outros termos, podemos dizer que o GF possibilitou um grande confronto dialógico entre 

os próprios docentes, gerando argumentações menos arquitetadas e endereçadas ao que eles, 

supostamente, achavam que a pesquisadora queria ouvir e mais a favor das suas próprias 

atitudes responsivas diante da dialogicidade empreendida entre seus pares.  

 

Um outro aspecto interessante sobre o GF, apontado por GATTI (2005, p. 47), diz respeito ao 

cuidado com o tratamento dos dados recolhidos e gerados através dos GFs realizados. 

Segundo a autora, tendo sido as interações em grupo o motivo prioritário da escolha dessa 

técnica de pesquisa, há que se ter um cuidado e um olhar especial às seqüências de fala, 

procurando, sobretudo, os sentidos que “repousam mais nessa dinâmica interacional que nos 

recortes que se possam obter como pontos de partida de análises.” Por isso, GATTI entende 

que as seqüências de fala são importantíssimas para as interpretações e inferências do 

pesquisador.  

Após ouvirmos repetidas vezes as gravações em áudio dos GFs realizados e lermos inúmeras 

vezes as transcrições desse áudio, notamos que o enquadramento, o tom apreciativo e a forma 

de endereçamento dos enunciados docentes variavam conforme seus objetivos argumentativos 
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e suas projeções, não só das imagens de seus interlocutores imediatos, mas de interlocutores 

outros, digamos, interlocutores em potencial.  

 

O Grupo Focal A 

 

Nosso primeiro encontro com o Grupo Focal (GF-A) contou com a participação de 8 das 12 

professoras que atuavam nas turmas do 2º ciclo do 1º turno. O GF-A foi composto apenas 

pelas professoras que, espontaneamente, aceitaram o convite da pesquisadora. Mesmo 

entendendo que um total de oito professores poderia dificultar o aprofundamento das questões 

trazidas pelos participantes do Grupo Focal, não pudemos declinar da aceitação ao convite, já 

que o mesmo havia sido feito pessoalmente pela pesquisadora e de forma extensiva a todos os 

professores do 2º ciclo do primeiro turno. Assim, ainda que com certo receio, devido à grande 

adesão dos professores, encaramos o desafio de um Grupo Focal de oito professores com 

serenidade.  

 

No primeiro encontro tratamos de partilhar os objetivos da pesquisa. Os professores do GF-A 

demonstraram grande interesse pela temática focada. Inicialmente o grupo mostrou-se inibido, 

mas após a leitura do roteiro sugerido para o debate e a primeira fala de uma professora, o 

grupo não parou mais o debate.  

 

Na análise dos dados, pudemos constatar que todas as professoras desse Grupo possuíam 

formação pedagógica em nível de ensino médio. Das oito professoras, apenas três possuem 

curso superior, sendo duas em pedagogia e uma em direito. Uma das professoras, na época da 

pesquisa, estava concluindo seu curso Lato Sensu em psicopedagogia, sendo a única nessa 

condição. Sobre o período de conclusão do ensino médio, constatamos que apenas uma 

professora concluiu seu curso normal no fim da década de 70, três concluíram na década de 

80 e quatro delas formaram-se no curso normal na década de 90.  

 

Os dados sobre o tempo de magistério nos apontaram que, além das três professoras com um 

percurso docente superior a vinte anos, as demais possuem em média dez anos de efetivo 

exercício docente em turmas do ensino fundamental. A jornada semanal de trabalho em sala 

de aula sinaliza o exaustivo cotidiano a que essas professoras são submetidas. Das oito 

professoras que compuseram o GF-A, apenas uma cumpre uma jornada de 20hs, as demais 

fazem 40hs de prática de ensino em sala de aula. Observemos que, com uma carga horária tão 
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intensa, pouco tempo resta para que elas possam se atualizar em estudos teóricos mais 

sistematizados. 

 

O Grupo Focal B 

      

O Grupo Focal B (GF-B) foi formado por cinco professoras. Os encontros foram realizados 

dentro das datas previstas e as professoras se mostraram muito entusiasmadas com o tema a 

ser discutido. O grupo fez questão de relatar à pesquisadora que sempre se reuniam para 

discutir temas pertinentes a educação. Segundo elas, era uma prática constante da escola. O 

planejamento era realizado semanalmente pela coordenadora pedagógica que procurava 

articular as diretrizes gerais dos conteúdos a serem trabalhados coletivamente e, a partir daí, 

cada professora traçava, posteriormente, o seu próprio roteiro de aula sempre com base nas 

metas estabelecidas coletivamente. 

 

No primeiro encontro a pesquisadora apresentou os objetivos da pesquisa, deixando claro que 

nossas reuniões seriam gravadas em áudio e transcritas posteriormente. Após a leitura do 

roteiro sugerido para a discussão da temática a ser pesquisada, o grupo demonstrou estar 

bastante afiado com o tipo de dinâmica proposta, iniciando rapidamente as discussões sem 

maiores constrangimentos. A sala onde nos reuníamos era extremamente adequada para a 

gravação em áudio devido ao seu silêncio. O trabalho com um grupo de apenas cinco 

professores, mostrou-se mais adequado por proporcionar que todos os participantes 

aprofundassem suas argumentações.    

 

Os dados sobre o tempo de magistério desse grupo apontam que apenas duas professoras 

possuem um percurso docente superior a dezenove anos, as demais possuem, em média, treze 

anos de exercício em turmas do ensino fundamental. A jornada semanal de trabalho em sala 

de aula aponta-nos que duas delas cumprem uma jornada de 40hs, as outras duas uma carga 

horária de 20hs e uma delas é submetida a uma exaustiva jornada de 55hs em turma. Também 

aqui observamos uma jornada de trabalho em sala de aula que em nada favorece uma 

atualização teórica mais sistemática por parte dessas professoras.  

Conforme constatamos, todas as professoras possuíam formação pedagógica em nível de 

ensino médio. Das cinco professoras, quatro possuem curso superior, sendo duas em 

pedagogia, uma em letras a outra em matemática. Apenas uma delas ainda está cursando a 

graduação em ed. física. Uma professora concluiu seu curso Lato Sensu em psicopedagogia e 
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a uma outra professora ainda faz sua especialização em história contemporânea.  Quanto ao 

período de conclusão do ensino médio, constatamos que duas delas concluíram seu curso 

normal na década de 80 e outras duas na década de 90 e uma no ano de 2000.  

 

Algumas considerações  

 

Como já deve ter ficado claro, nosso objetivo de análise é desafiante, uma vez que, de 

antemão, sabe-se que, segundo a fundamentação teórica aqui adotada, não há a possibilidade 

de se delimitar sentidos únicos e supostamente verdadeiros, sobre as questões aqui tratadas. 

Em nossa pesquisa não houve, portanto, igualmente, a possibilidade de se atribuir sentidos 

fixos às diferentes formações discursivas que compõem os processos discursivos analisados.  

 

No entanto, ainda com base em nossa perspectiva teórica, sabe-se que o que há é a 

coexistência de diferentes formações ideológicas e discursivas compostas por elos discursivos 

que, de acordo com suas condições de produção - a saber: a alternância dos sujeitos do 

discurso, as posições responsivas assumidas, a entonação expressiva, a conclusibilidade, as 

réplicas e tréplicas, os jogos de antecipações e projeções de imagens constituídas, entre outros 

- provocam diferentes contornos ao discurso e, por conseguinte, a convivência de diferentes 

sentidos a qualquer objeto analisado em Ciências Humanas, considerando-as como “Ciências 

do texto” (BAKHTIN, 2003, p. 307-309). 

 

Diante das situações de interlocuções estabelecidas nos GFs realizados, optamos por 

dispositivos analíticos que nos possibilitassem interpretar as possíveis  relações de 

contradição, dispersão, unidade, heterogeneidade, ressignificação, ruptura e continuidade 

postas nos discursos docentes, sem perder de vista, é claro, suas filiações conscientes ou não a 

interdiscursos inscritos historicamente em seus próprios discursos.  

 

Para tanto, dentre os inúmeros dispositivos analíticos possíveis, estabelecemos, segundo as 

pré-análises dos GFs, algumas categorias temáticas. Cabe ressaltar que, as categorias 

temáticas não se basearam apenas no roteiro temático sugerido e entregue aos professores nos 

GFs, mas, sobretudo, no próprio encadeamento discursivo revelado pelos docentes. Sendo 

assim, estabelecemos, a princípio, dentre as inúmeras temáticas que perpassaram as 

discussões dos GFs, as seguintes categorias para as análises: a) o professor; b) o professor de 
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língua portuguesa; c) o aprendiz da língua materna; d) a língua e, finalmente, e) o ensino da 

língua materna na escola. 

 

Considerações Finais  

 

Através dessas categorias analíticas observamos, nos discursos docentes, não só a influência e 

a presença dos jogos de antecipações de imagens constituídas, mas a persuasão dos 

interdiscursos evocados assumidos ou contestados na constituição dos sentidos sobre o ensino 

da língua portuguesa na escola.  

 

Desse modo, ao longo das interações estabelecidas pelos professores pesquisados nos Grupos 

Focais, percebemos que os discursos docentes para além de se remeterem os discursos de 

autoridade são atravessados por diferentes discussões de natureza social, política e cultural 

sobre as condições pedagógicas da própria escola pública brasileira.  

 

Nesse entrecruzamento de vozes sociais, embora tenhamos focado a relação dos discursos 

docentes com os discursos que sinalizam os novos sentidos do ensino da língua materna, que 

estipulam as exigências de uma nova metodologia e de um novo conteúdo para esse ensino, 

também notamos que o discurso do professor responde as diferentes vozes dos diversos 

setores sociais que, a despeito dos novos postulados teóricos, reclamam por resultados mais 

satisfatórios da aprendizagem da língua portuguesa dos alunos das escolas públicas brasileira.  

 

Em outros termos, pode-se dizer que nossa impressão inicial foi a de que a dispersão de 

sentidos inscrita nos discursos docentes se produz não só pelo deslocamento de sentidos 

sinalizados pelos novos postulados teórico-metadológicos, mas também pela expectativa 

social que, a despeito de qualquer novo aspecto teórico-metodológico, exige bons resultados 

desse ensino. Assim, tentando responder as diferentes vozes sociais, os discursos docentes se 

caracterizam pelo conflito e pela dispersão de sentidos.  

Inicialmente, nosso foco investigativo recaiu sobre os discursos acadêmicos produzidos nas 

décadas de 80 e 90, décadas que marcam a grande virada paradigmática do ensino da LP e 

que passaram a subsidiar os documentos oficiais e as formações dirigidas aos professores. 

Notamos que as produções de conhecimentos desenvolvidas nesta época apontavam para a 

necessidade da escola e dos professores reverem suas práticas e metodologias consideradas 

inadequadas, tendo em vista o novo perfil dos alunos que passavam a freqüentar as escolas 
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públicas brasileiras e os sucessivos fracassos no aproveitamento da aprendizagem desses 

novos alunos que lá chegavam. 

 

À medida que avançávamos em nossas análises sobre esses discursos, detectávamos que eles 

apresentavam marcas lingüísticas (através das expressões redimensionamento, 

redirecionamento e reinvenção) que apontavam para um nítido deslocamento de sentidos do 

ensino da língua materna vivenciado nas referidas décadas. Notamos também que, para além 

de funcionarem como um discurso prescritivo, dirigido apenas às escolas e aos professores, 

esses discursos marcavam uma forte oposição e resistência direta às formações discursivas de 

autoridades empreendidas nas décadas anteriores.  

 

Assim, num contexto sócio-histórico onde a própria sociedade brasileira exigia políticas 

públicas mais democráticas, os discursos de autoridade daquela época passavam a postular 

que o ensino da língua deveria se voltar mais para o contexto dos novos alunos que então 

ingressavam nas escolas públicas. Ou seja, postulavam, com base nos novos conhecimentos 

das ciências lingüísticas (lingüística, psicolingüística, sociolingüística, lingüística textual, 

lingüística da enunciação e análise do discurso), que o ensino deveria tomar como base 

práticas pedagógicas que valorizassem a perspectiva interacionista da língua, e não mais a 

perspectiva associacionista que compreendia a língua enquanto código abstrato de uma 

comunicação fictícia. Nesse sentido, tendo em vista a inadequação dos postulados teórico-

metodológicos empreendidos pela escola e pelos professores nas décadas de 50, 60 e 70, uma 

nova formação discursiva de autoridade começa a desafiar a própria pertinência desses, agora, 

antigos dos postulados. 

 

Dando prosseguimento às nossas análises, percebíamos que os discursos de autoridade do 

final da década de 90 e início dos anos 2000 passavam a consolidar as perspectivas 

interacionistas, recém lançadas, a empreender outras novas diretrizes (letramento) e a 

questionar e a cobrar da escola pública e dos professores um posicionamento e práticas 

pedagógicas mais condizentes com tudo o que já havia sido postulado até então. Segundo 

essas recentes formações discursivas, de autoridade, a escola e os professores permaneciam 

imóveis parecendo não terem assimilado ainda toda a teoria largamente empreendida e 

divulgada na década de 80 e ao longo de toda a década de 90. 
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Na outra ponta, investigávamos também os discursos docentes sobre o ensino da língua, 

focando, sobretudo, as relações estabelecidas entre seus discursos e aqueles discursos de 

autoridade. Entendendo que, segundo a fundamentação teórico-metodológica aqui adotada, 

seria um grave equívoco supor que os sentidos atribuídos pelos docentes ao ensino da língua 

materna teriam uma única ordem ou sentido, propomos, já no título desse estudo, a idéia de 

uma dispersão de sentidos.  

 

Desse modo, entre os inúmeros interdiscursos evocados e filiações discursivas apontadas nos 

projetos discursivos dos professores, pudemos notar sentidos de continuidade a um ensino 

tradicionalista empreendido nas décadas de 60 e 70 e sentidos de ressignificação com relação 

a este ensino que, sem negar totalmente o ensino tradicionalista, o incorporavam de algum 

modo a seus projetos discursivos considerando, pois, a perspectiva interacionista de um 

ensino mais crítico, mas, segundo outras exigências sociais, não tão crítico assim.   

 

Constatamos, assim, que os professores já não compreendem a língua e o ensino da LP 

segundo uma visão eminentemente tradicionalista, como atestam alguns discursos de 

autoridades da última década. Assim sendo, percebemos que os professores já sinalizam, em 

seus discursos e em suas práticas presumidas, uma maior compreensão e apropriação de que o 

ensino da língua materna necessita ser mediatizado por práticas pedagógicas que 

compreendam a linguagem numa perspectiva interacionista, dentro de um contexto mais 

significativo para os alunos. 

 

Nessa direção, nossas análises apontaram para a necessidade de um questionamento das 

evidências de sentidos (de alguns discursos de autoridade) que garantem que, nos últimos 

anos, nada mudou na escola e no perfil dos professores de língua portuguesa. Desse modo, 

com base em nossas análises, podemos afirmar que há, no cotidiano da escola pública, a 

despeito do que possa parecer, uma concorrência e um conflito instaurado entre as diferentes 

formações discursivas que buscam fundamentar as divergentes concepções de linguagem que 

subsidiam o ensino/aprendizagem da língua portuguesa na escola pública brasileira. 

O presente estudo constatou que há no discurso docente a presença de elos discursivos que 

apontam para um conflito e uma oscilação de sentidos sobre os diferentes aspectos do ensino 

da LP. Os interdiscursos de autoridade comparecem nos discursos docentes ainda que por vias 

distintas da via presumida e desejada pelas próprias autoridades (domínio de um discurso 

teórico aprofundado por parte dos professores).  
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Isso nos mostra que os discursos de autoridade, empreendidos mais recentemente (numa 

perspectiva interacionista), têm chegado ao professores, seja via livros didáticos adotados, 

livros esses analisados, autorizados e distribuídos pelo MEC através do Programa Nacional do 

Livro Didático, seja via socialização e conflitos estabelecidos com os próprios colegas 

adeptos de concepções de linguagem concorrentes entre si, seja via propostas oficiais que 

chegam das secretarias de educação ou, ainda, via debates da própria sociedade que passa a 

cobrar da escola e dos professores, a despeito da metodologia adotada, bons resultados dos 

alunos nas recentes avaliações governamentais. 

 

Conforme pudemos notar, são muitos os sentidos e as reflexões que permeiam a temática do 

ensino da língua materna na escola brasileira, tanto na perspectiva dos detentores do discurso 

de autoridade, quanto na perspectiva dos discursos docentes, compreendidos, 

equivocadamente, em diferentes instâncias sociais, como desautorizados.  

 

Outro aspecto detectado em nossas análises e que nos chamou muita atenção, foi o fato dos 

professores terem demonstrado, nos processos interativos estabelecidos nos grupos focais, 

que, para além de seu despreparo anunciado, detêm argumentos seguros e, sob a perspectiva 

de seus saberes experiências, bem estruturados. Notamos, assim, que os professores 

incorporam em seus projetos discursivos, não só os antigos postulados teóricos, mas também 

as recentes perspectivas teóricas, ainda que sem as nomenclaturas próprias dessas teorias.  

 

Dessa forma, a partir de suas próprias escolhas enunciativas de uma dada filiação discursiva, 

os professores foram capazes de construir, nos espaços dialógicos constituídos, argumentos 

contundentes. Assim, ainda que esses argumentos não fossem embasados segundo as 

nomenclaturas teóricas próprias de cada uma das diretrizes evocadas, os docentes foram 

capazes de discutir o tema com segurança não crendo, pois, que estivessem fadados a uma 

prática anacrônica, por não dominarem na íntegra os novos postulados teóricos.  

Nesse sentido, podemos inferir que, ainda com muitas dúvidas sobre a melhor estratégia de 

ensino, os professores mais inquietos se arriscam, diariamente, em práticas de ensino 

contrárias às práticas mais tradicionalistas que dominaram (de um modo em geral) seus 

percursos formativos. Esses professores, a despeito de sua frágil formação, buscam superar a 

dicotomia entre a concepção de língua de cunho estruturalista (que valoriza, prioritariamente, 

as normas prescritivas da língua, através do ensino prioritário da gramática normativa) e a 
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concepção de cunho interacionista (que entende a língua como atividade coletiva que 

possibilita a interação social dos sujeitos).  

 

Vê-se, pois, que os sentidos de um ensino mais voltado a uma perspectiva interacionista, 

esbarram no peso da tradição de um ensino tradicionalista da língua e em seus respectivos 

programas de ensino. Podemos, pois, compreender que os professores, embora cientes dos 

novos paradigmas do ensino da língua materna, temem que agindo preponderantemente 

segundo estes, percam a especificidade do objeto próprio de estudo da língua, entendida por 

eles como norma culta, ancorada na gramática prescritiva. A dificuldade parece estar no 

equilíbrio e na dosagem desses conteúdos teórico-metodológicos e também na dosagem de 

práticas que respondam as exigências da sociedade. Nessa perspectiva, os professores, em 

alguns momentos, parecem crer que estão dosando na medida certa os diferentes postulados 

teóricos, resolvendo, pois um impasse que lhes assegure uma prática pedagógica menos 

esquizofrênica.  

 

Conforme afirmamos anteriormente, os docentes não são consumidores passivos dos 

discursos de autoridade. Eles, através de um discurso de confronto, se posicionam 

criticamente, ainda que sem a profundidade teórica desejada, perante o embate entre os novos 

e antigos postulados teóricos que chegam até eles, inclusive, através da pressão das inúmeras 

vozes sociais que lhes cobram bons resultados. 

 

Nesse sentido, pudemos perceber que os projetos discursivos dos professores se caracterizam 

pelo conflito e pela dispersão de sentidos por serem afetados não só pelos discursos de 

autoridade (foco de nossa investigação), mas também por vozes sociais que cobram resultados 

positivos desse ensino da língua materna, independente da fundamentação teórico-

metodológica empregada. Ou seja, a dispersão de sentidos inscrita nos discursos docentes se 

produz não só pelo deslocamento de sentidos empreendidos pelas novas perspectivas teóricas 

dos discursos de autoridade, mas também em resposta a uma expectativa da sociedade que, a 

despeito da metodologia adotada pela escola, exige melhores resultados desse ensino.  

 

Vale destacar também que, embora não tenha sido nosso objetivo analisar as práticas 

pedagógicas docentes, observamos, ao longo dos contatos estabelecidos, que os professores 

ainda encontram grandes dificuldades em realizar na prática o que em seus processos 

discursivos já compreenderam. Assim, a despeito da “leitura positiva” (CHARLOT, 2000 
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apud KLEIMAN, 2005, p. 71) empreendida em nossas análises, notamos que alguns 

professores ainda têm enormes dificuldades em transpor à prática atividades pedagógicas 

realmente condizentes com um ensino da língua mais significativo. 

 

O que estamos afirmando, que fique claro, não deve servir de base para uma conclusão 

apressada que acaba por desautorizar, mais uma vez, o discurso e a prática docente. O que 

aqui concluímos vai em direção inversa, já que o que estamos afirmando deve servir, no nosso 

entender, para uma autorização, cada vez maior do discurso docente, pois esse, mesmo 

combalido, devido às suas inúmeras e adversas condições de produção, apresentam um 

enorme potencial analítico.  

 

Nosso objetivo aqui terá sido atingido se tivermos deixado claro que o momento em que 

vivemos na escola, no que tange ao ensino da língua, não é “catastrófico” e sim um momento 

de conflitos e disputas de sentidos, onde os professores não negam os novos postulados e as 

novas diretrizes teóricas, mas se movimentam dinamicamente entre esses e os antigos 

paradigmas de ensino da língua.  
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