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RESUMO 

 

 

Esta Tese tem como objeto de pesquisa o discurso dos sujeitos-professores de Língua 

Portuguesa das escolas da rede estadual de ensino do município de Barra do Bugres – 

MT. Embasado no referencial teórico e metodológico da Análise de Discurso de linha 

francesa, iniciada por Michel Pêcheux, este estudo realizou um diálogo entre Educação e 

Análise de Discurso, convocando autores desses dois campos disciplinares: Pêcheux (2008; 

2009; 2010), Orlandi (2002; 2007; 2012), Mutti (2010; 2011; 2012), Coracini (2003; 2011), 

Nóvoa (2009; 2011). A pesquisa de campo ocorreu entre 2011 e 2012, em 12 instituições de 

ensino da rede estadual desse município, com os 24 professores das escolas, designadas 

como: centrais, periféricas, distritais, em assentamento rural, em Terra Indígena e 

remanescente de quilombo. Por meio de entrevistas semi-estruturadas, orais e transcritas, 

constituiu-se o corpus para análise discursiva, com o intuito de mostrar efeitos de sentidos nos 

discursos produzidos por esses sujeitos-professores, a respeito de suas práticas 

pedagógicas nessas localidades. Na análise realizada, foram ressaltados os conceitos 

de língua, sujeito, discurso, condições de produção, intradiscurso, interdiscurso, efeito de 

sentidos, formações imaginárias, pré-construído, formação discursiva e 

heterogeneidades. Os efeitos de sentidos encontrados apontaram a sentidos identitários do 

sujeito-professor, concernentes ao seu percurso profissional e a sua prática docente de Língua 

Portuguesa na atualidade, sob as condições dos referidos contextos. Nessas análises, os temas 

da diversidade, da formação continuada e do currículo mostraram-se recorrentes, os quais 

apontaram a efeitos de sentidos diversos. Quanto ao tema da diversidade, um efeito de 

tolerância surtiu nas falas desses sujeitos; já o efeito de adesão, foi manifestado, 

principalmente, entre os professores de situação funcional instável no que concerne à 

formação continuada; e os discursos sobre o currículo, indicaram um efeito de continuidade, 

visto que os conteúdos curriculares trabalhados em sala de aula eram advindos, 

principalmente, da formação continuada. Por meio desses temas, foi possível compreender 

como o sujeito-professor de Língua Portuguesa das escolas estaduais do município de Barra 

do Bugres se inscreveu no discurso pedagógico e o ressignificou. Finalmente, no que 

concerne aos projetos realizados nessas escolas, verificou-se que esses fazem parte da história 

dos sujeitos na instituição, passando a figurar na memória discursiva pedagógica. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Educação. Linguagem. Língua Portuguesa. Análise de Discurso.       
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ABSTRACT 

 

 

This doctoral dissertation has as research object the discourse of subjects-teachers of 

Portuguese of state schools from Barra do Bugres – MT. Based on the theoretical and 

methodological references of French Discourse Analyses  initiated by Michel Pêcheux, this 

study is about the discourse of Education and Discourse Analysis, based on the following 

authors: Pêcheux (2008;2009;2010), Orlandi (2002; 2007; 2012), Mutti (2010; 2011; 2012), 

Coracini (2003; 2011), Nóvoa (2009; 2011). The research was done in 2011 and 2012, having 

24 teachers in twelve state schools placed in: central, peripheral, county, rural area, 

indigenous land and quilombo. Through semi structure oral and transcript interviews, was 

constituted the corpus for the discourse analysis intending to show the meaning effects in the 

discourses of the subjects-teachers, relating to their pedagogical practices in these institutions. 

In the analyses was highlighted the concept of language, subject, discourse, production 

conditions, intra-discourse, inter-discourse, meaning effects, imaginary formation, pre-

constructed, discourse formation and heterogeneities. The meaning effects found led to 

identity meanings of the subjects-teachers, concerning their professional trajectories and 

practices as Portuguese teachers nowadays, under the conditions of the referred context. In 

these analyses, the issue on diversity, continuous formation, and curriculum was recurrent, 

which pointed to various meaning effects. Relating to the diversity issue, a tolerance effect 

was found in the speech of the subjects; yet the adhesion effect was showed up mainly among 

the teachers in unstable working condition concerned to continuous formation; and the 

discourses about curriculum indicated a continuity effect, since the curriculum contents seen 

in the classroom have come mainly from the continuous formation. Through these issues was 

possible to comprehend as the subjects-teachers of Portuguese in state schools of Barra dos 

Bugres applied the pedagogical discourse and re-meant it. At last concerning the projects 

done in the schools, was verified that they are part of the history of some subjects of these 

institutions becoming a pedagogical discourse memory. 

 

 

Keywords: Education. Language. Portuguese. Discourse Analysis. Teachers Formation. 
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1 A FORMULAÇÃO DA PESQUISA DE TESE: CONDIÇÕES HISTÓRICAS   

 

 

Desde o começo do mundo água e chão se amam 

                                            e se entram amorosamente e se fecundam [...]. 

Penso com humildade que fui convidado 

 para o banquete dessas águas. 

Porque sou de bugre. 

Porque sou de brejo. 

Acho agora que estas águas que bem conhecem 

    a inocência de seus pássaros e de suas árvores. 

Que elas pertencem também de nossas origens. 

 

Manoel de Barros
1
 

 

 

Encontrar uma cidade no Estado de Mato Grosso situada entre o cerrado e o pantanal, 

na confluência dos rios Paraguai e Bugres, foi uma surpresa para mim. Esse lugar é Barra do 

Bugres, para onde me mudei com minha família em 2005 para lecionar no Ensino Superior. 

 Revisitando a memória, penso na minha primeira opção profissional pelo Design. 

Licenciada em Letras Português-Inglês e Design de Interiores pela Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU), desde a conclusão desses dois cursos, decidi pela carreira de designer de 

interiores, trabalhando em escritórios em São Paulo, até a abertura de meu próprio atelier em 

Uberlândia – MG. Foram dez anos circunscrita a desenhos, traços, medidas, cores, texturas, 

envolvida numa linguagem simbólica que me fascinava.  

Entremeada por essas duas formações e habilitações profissionais, atravessada por 

essas duas possibilidades de trabalhar com linguagens diversas, fiz alguns concursos para a 

carreira de professor no Curso de Design de Interiores na mesma instituição onde me graduei, 

mas nunca fui chamada. Contudo, a vontade de ensinar o que tinha aprendido já estava se 

manifestando. Talvez fosse a minha formação em licenciatura que se manifestava, de alguma 

maneira, no desejo de unir as duas graduações. 

  Por motivos familiares tinha me mudado para uma cidade bem pequena, no interior de 

Minas Gerais, onde não havia possibilidades de continuar essa profissão. E, ao chegar a essa 

localidade, a falta de professores licenciados, o grande número de leigos nas escolas, 

juntamente com os convites (e apelos) para ensinar língua estrangeira, língua materna, 

                                                           
1
 BARROS, Manoel de. Poema VI. In: Menino do Mato. Editora Leya, 2010, p. 455-6. 
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literatura brasileira e portuguesa foram determinantes para que eu deixasse “definitivamente” 

os desenhos e os projetos. 

As aulas no Estágio Supervisionado do curso de graduação na universidade eram a 

única experiência docente que eu tinha. Assim é que, ministrando a disciplina de Língua 

Inglesa em três escolas (uma particular e duas estaduais), eu me tornei professora. Foram sete 

anos atuando na Educação Infantil (Pré-Escola) e Básica (Ensino Fundamental), bem como no 

Ensino Médio e na Educação de Jovens e Adultos – EJA, até que, novamente por motivos 

familiares, fui para o Estado de Mato Grosso e ingressei na Educação Superior.  

De volta a 2005, e aprovada no teste seletivo nas disciplinas de Produção de Texto e 

Leitura I e II, passei a integrar o quadro de professores do Departamento de Matemática, do 

Campus Deputado Estadual René Barbour - Barra do Bugres, da Universidade do Estado de 

Mato Grosso – UNEMAT
2
. 

Minhas atividades de ensino se estendiam aos cinco cursos de graduação
3
, uma etapa 

presencial na Educação Indígena
4
, duas disciplinas no Programa de Formação de Professores 

Parceladas
5
, e em duas turmas fora de sede

6
. Participei também de projetos de extensão e de 

pesquisa voltados para a formação de professores no município, ora como responsável pela 

formação, ora como colaboradora nos encontros, mas, de alguma forma, sempre envolvida. 

Nessas formações, com um público composto por docentes da Educação Infantil, do 

Ensino Fundamental e Médio, da EJA, da APAE
7
, sempre havia algo que me instigava e 

encantava ao mesmo tempo. Era a espontaneidade e a receptividade desses professores. Vinda 

de uma cidade com quase um milhão de habitantes, trabalhando também em escolas da rede 

pública de ensino, jamais tinha visto tal característica nos profissionais de ensino.  

                                                           
2
 A Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT - conta com 13 Campi e 15 Núcleos Pedagógicos 

instalados em 110 municípios no interior do Estado, em três biomas: Pantanal, Cerrado e Amazônia. Possui cerca 

de 15 mil acadêmicos em 44 cursos regulares que ofertam anualmente 3.600 vagas para ingresso no Ensino 

Superior. A instituição também oferta cursos em modalidades diferenciadas de ensino como Faculdade Indígena 

Intercultural, Programa de Formação de Professores Parceladas, Educação à Distância. Disponível em 

http://www.novoportal.unemat.br. Acesso em 20 set. 2013. 
3
 Ministrando as disciplinas de Produção de Texto e Leitura I e II nos cursos de: Arquitetura e Urbanismo, 

Ciências da Computação, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção e Licenciatura em Matemática. 
4
 Educação Superior Indígena – Faculdade Indígena Intercultural – PROESI - Programa de Educação Superior 

Indígena Intercultural - UNEMAT – Campus de Barra do Bugres. 
5
 São cursos de licenciaturas plenas oferecidas no interior do Estado, exclusivamente para professores em 

exercício do Magistério e que ainda não tiveram a oportunidade de se qualificar para a profissão que exercem, 

através de um curso superior. Disponível em http://www.novoportal.unemat.br. Acesso em 20 ago. 2011. 

Especificamente, atuei no Núcleo Pedagógico de Confresa, no curso de Letras. 
6
 À diferença do ocorre no Programa Parceladas, as turmas fora de sede estão vinculadas a um campus que oferta 

o mesmo curso cujas vagas não se destinam especificamente a professores. Ministrei a disciplina Produção de 

Texto e Leitura I nos cursos de Licenciatura em Matemática, nos municípios de Nobres (2005/1) e Brasnorte 

(2013/2). Ambos os cursos estavam vinculados ao Departamento de Matemática do Campus de Barra do Bugres. 
7
 A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE - de Barra do Bugres têm, em seu quadro docente, 

professores pertencentes às redes estadual e municipal de ensino. 

http://www.novoportal.unemat.br/
http://www.novoportal.unemat.br/
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Com simplicidade, percebida nos gestos, no olhar, na fala de cada um deles, os 

professores de Barra do Bugres, em especial aqueles pertencentes à rede estadual de ensino, 

relatavam, nos encontros de formação, as experiências, as angústias, as alegrias que ocorriam 

nas escolas situadas nos diversos rincões do município. Utilizo esse termo, rincões, por 

expressar realmente a dificuldade de acesso às unidades escolares abrangidas pela Secretaria 

de Educação do Estado de Mato Grosso – Assessoria Pedagógica de Barra do Bugres 

(SEDUC – BB). Há escolas que distam aproximadamente 80 km do centro da cidade e, 

diariamente, alguns professores se deslocam até elas para ministrarem suas aulas, por estradas 

precárias, retornando ao final do dia. Outra, mais além ainda, oferece condições para que os 

professores residam na própria comunidade, garantindo, dessa forma, a presença do 

profissional na escola, pois um deslocamento diário seria inviável. 

 Assim é que essa diversidade existente também me encantou: escolas localizadas em 

assentamento rural, terra indígena, comunidade quilombola, distritos, periferia da cidade. 

Cada professor trazia para as formações relatos sobre os alunos, as comunidades nas quais as 

escolas estavam inseridas, as atividades e projetos realizados em sala de aula e outros eventos 

ocorridos nas escolas. Traziam consigo também uma história permeada por emoções; alguns 

desses depoimentos eram, por vezes, acompanhados por choro. Esses professores, então, 

revelavam, a meu ver, todo um cuidado no seu trabalho em educação, e a impressão que 

sempre tive era a de que eles queriam e precisavam ser ouvidos. 

Por ser da área de Letras, dispensei, nas formações, uma maior atenção aos professores 

da disciplina de Língua Portuguesa. A inquietude em conhecer mais, participar da vida da 

comunidade escolar do município permaneceu guardada por cinco anos e, a cada nova 

formação, o meu interesse de pesquisa ia tomando uma forma mais concreta. Não foram raros 

os momentos em que, nos encontros, alguns professores diziam ser necessária uma 

aproximação maior entre escola e universidade. Parecia um pedido, uma ajuda, um apelo 

mesmo aos formadores da universidade tão próxima e tão distante ao mesmo tempo, pela 

complexidade que representa. Mas essa primeira impressão mereceu indagação, numa 

dimensão de aprofundamento da análise, mais adiante. 

Dessa forma, com essa inquietude, fui construindo um pré-projeto de pesquisa, o qual 

também seria destinado a um processo de seleção ao Doutorado. Para essa seleção, destaquei 

a intenção de problematizar mais profundamente, por meio de pesquisa, os processos 
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identitários dos professores, profissionais que atuam nas escolas do município de Barra do 

Bugres, priorizando a área de Linguagens
8
. 

A partir desse propósito, em períodos posteriores (2009 - 2010), visitei as escolas 

estaduais do município, entrando em contato com os professores que ministravam aulas de 

Língua Portuguesa, bem como coordenadores e diretores que também pertenciam à área de 

Linguagens. Nessas ocasiões, perguntei-lhes sobre a possibilidade de participação em minha 

pesquisa, ainda em fase de elaboração, e sempre obtive uma boa aceitação por parte de todos 

os profissionais. Realizei, inclusive, visitas à Assessoria Pedagógica da SEDUC-BB, com o 

intuito de coletar dados sobre a disciplina de Língua Portuguesa, no que se refere ao número 

de unidades escolares, de professores, de alunos matriculados, além de outras informações 

pertinentes. Todos esses dados foram repassados pelo próprio Assessor Pedagógico do 

município. 

Minha trajetória no curso de Mestrado em Estudos de Linguagens
9
 na Universidade 

Federal de Mato Grosso - UFMT, na linha de pesquisa Discurso e Trabalho, havia me 

possibilitado uma percepção para além do texto, pois sabia que as palavras significavam 

muito além do que escrever ou pronunciar. Era o viés discursivo que me instigava a pesquisar. 

Dessa forma, construído o pré-projeto, eu o submeti ao Edital do Doutorado Interinstitucional 

– DINTER – convênio Universidade do Estado de Mato Grosso e Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UNEMAT-UFRGS)
10

, cumprindo as exigências necessárias conforme 

disposto no referido acordo entre as instituições envolvidas.  

Seguindo, então, a minha orientação “discursiva”, encontrei na Linha de Pesquisa: 

Educação: Arte, Linguagem, Tecnologia, na Área Temática Educação e estudos da 

linguagem, o aporte teórico necessário para inscrever o meu projeto, pois esse eixo contempla 

estudos em Educação e Análise de Discurso (AD). 

                                                           
8
 Designação utilizada nas Orientações Curriculares para a Educação Básica do Estado de Mato Grosso (OC), 

para a área do conhecimento humano constituída pelas seguintes disciplinas: Artes, Educação Física, Língua 

Estrangeira Moderna e Língua Portuguesa. (MATO GROSSO, 2007, p. 6). No item 5.1, abordamos sucintamente 

tal designação.  
9
 Mestrado em Estudos de Linguagem – Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Ano de conclusão 2008. 

Dissertação realizada: Linguagem e saúde mental: um olhar dialógico nas oficinas terapêuticas nos Centros de 

Atenção Psicossocial- CAPS. Orientador: Prof. Dr. Marcos Antônio Moura Vieira. 
10

 AÇÃO NOVAS FRONTEIRAS - DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL – DINTER - EDITAL 05/2009 

Turma Especial do Doutorado PPGEDU/UFRGS/UNEMAT - Projeto aprovado em todas as instâncias da 

UFRGS e na CAPES, de acordo com o ofício Nº Ref. CAA nº 007-03/05 de 31 de janeiro de 2006 – da CAPES 

endereçado à PROPG-UFRGS - Coordenador do Projeto Acadêmico da Turma Especial – Doutorado 

PPGEdu/UFRGS/UNEMAT - Prof. Dr. Claudio Roberto Baptista – Programa de Pós-Graduação em Educação - 

UFRGS. 
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Cumpridas as etapas do processo de seleção do DINTER
11

 e aprovada na referida 

Linha de Pesquisa, sob a orientação da Profª. Dra. Regina Maria Varini Mutti, cursei 

parcialmente os créditos obrigatórios na instituição proponente (UNEMAT – Campus de 

Sinop) e os demais na instituição receptora (UFRGS), em Porto Alegre - RS.  

O DINTER em Educação foi organizado de modo a proporcionar aos docentes 

selecionados da UNEMAT e da SEDUC - MT a possibilidade de investigação, conforme 

áreas diversas do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu - UFRGS). Nesse 

sentido, a partir dos seminários introdutórios, cursados na instituição proponente, as 

discussões propiciaram uma visão de como o PPGEdu enfoca a pesquisa em Educação na 

atualidade. Em estudo anterior (NEGREIROS, 2012), referente à etapa inicial do DINTER, já 

ensaiando a perspectiva analítico-discursiva da área na qual nos situamos, realizamos um 

estudo no qual destacamos efeitos de sentidos presentes nas ementas das disciplinas, as quais 

foram ministradas por docentes do PPGEdu, sob a forma de seminários especiais. 

Entendemos que essa prática acadêmico-pedagógica funcionou como uma iniciação ao curso 

de formação de sujeitos-pesquisadores-doutores no campo da Educação. Observamos 

também, nesse estudo, de cunho discursivo, que os docentes, representando suas linhas de 

pesquisa e áreas temáticas dessas linhas, por meio dos seminários oferecidos, mostraram os 

sentidos que dão à Educação. Nessa perspectiva, Ernst-Pereira & Mutti (2011, p. 819), em 

estudo anterior, já apontavam a maneira como “[...] os sujeitos penetram na área de 

conhecimento para ancorar suas pesquisas, adotando-a como sua área e mantendo a 

singularidade de sua interpretação; e, nesse processo, mostra-se também a dinâmica do 

funcionamento da memória da área, heterogênea e aberta a novos sentidos.” 

Reelaborado o projeto inicial do DINTER, passamos
12

 à construção do objeto de 

pesquisa desta Tese, com enfoque referencial em Educação e Análise de Discurso. 

Propusemo-nos, então, a analisar o discurso do sujeito-professor que trabalha nas escolas, a 

partir dos pronunciamentos desses, ouvidos em entrevistas, gravadas e transcritas - para fins 

de efetivação da análise discursiva. Buscamos identificar posições discursivas, representadas 

nas manifestações verbais dos sujeitos, sendo essas posições apreendidas na análise como 

efeitos de sentidos.  

Cabe ressaltar que, por estarmos inscritos no campo teórico da AD de origem francesa, 

nomeamos os professores como sujeitos-professores. Michel Pêcheux (2009a) considera que é 

pelo processo de interpelação-identificação que são produzidos o sujeito e o sentido, no 

                                                           
11

 Bolsista CAPES – 2010/2 e 2011/2. 
12

 Já sob a orientação e acompanhamento da Profª. Dra. Regina Maria Varini Mutti. 
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discurso. Estabelecemos, portanto, dada a instância do projeto de pesquisa, o objeto de estudo 

desta Tese: o discurso dos sujeitos-professores relacionado a um conjunto de práticas sociais 

heterogêneas e em movimento, concretizadas nas escolas. A escrita do projeto foi-se 

efetuando durante 2010 e 2011, e a defesa realizou-se em dezembro de 2011. 

Seguindo o cronograma do PPGEdu, a primeira etapa presencial (2010-2), na 

Faculdade de Educação (FACED), foi marcada por profícuas discussões no grupo coordenado 

pela Profª. Dra. Regina Maria Varini Mutti, em especial na disciplina A textualização do 

projeto de tese
13

, na qual direcionamos a pesquisa, formulando, então, o roteiro da entrevista a 

ser realizada com os sujeitos-professores; assim também outros temas referenciais foram 

revisitados por meio de discussões no grupo. 

 No semestre seguinte, retornando ao Mato Grosso e às atividades docentes na 

instituição onde trabalho, dei andamento à pesquisa de doutorado, realizando a entrada em 

campo, a ida às escolas. Concomitante a essa etapa da pesquisa (2011-1), os questionamentos 

junto ao grupo de estudos da UFRGS seguiam em frente. Agora com uma nova configuração, 

pois outros integrantes também se juntaram ao diálogo. Apesar da distância que me separava 

do grupo, utilizei o recurso de vídeo
14

 para assistir aos encontros.  

Dessa forma, a disciplina A articulação teórico-analítica na formulação do projeto de 

pesquisa
15

, mesmo à distância, proporcionou-me estudar o referencial teórico da AD 

construído por Michel Pêcheux, especialmente a obra Semântica e Discurso: uma crítica à 

afirmação do óbvio (2009a); paralela a essa leitura, revi o trabalho de Orlandi (2002a), no 

livro: Análise de Discurso: princípios e procedimentos, no qual a autora apresenta a sua 

interpretação sobre a Análise de Discurso, mostrando a relação intrínseca entre os dispositivos 

teóricos e analíticos nessa disciplina.  

                                                           
13

 Ementa da disciplina: Propiciar condições de produção compartilhada de sentidos na escrita do projeto de 

pesquisa; aprofundar noções teórico-analíticas da área da análise de discurso identificadas, relacionando-as à 

especificidade de cada pesquisa em elaboração pelos membros do grupo; relacionar as noções teóricas 

identificadas ao enfoque analítico do “corpus” de cada pesquisa; fomentar a prática de leitura, comentário e 

reescrita dos projetos de pesquisa em andamento; retomar algumas noções fundadoras do referencial teórico-

analítico da análise de discurso; participar da pesquisa ampla (MUTTI, 2008): Educação e Análise de discurso; a 

textualização da pesquisa. Disponível em http://www.ufrgs.br/faced/pos/oferta_regulares_2010_2.htm. Acesso 

em 20 ago. 2011. 
14

 Utilizando o programa Skype, contando com a assessoria técnica em informática disponibilizada pelo 

PPGEdu/UFRGS.  
15

 Ementa da disciplina: Prática da escrita e reescrita do “projeto de tese”, realizando uma reflexão sobre o 

anteprojeto de tese, já elaborado, mediante interlocução no grupo de orientação; textualização de novas versões 

do dispositivo teórico-analítico do projeto de tese, visando inclusive a produção de um ensaio de análise 

preliminar. Disponível em http://www.ufrgs.br/faced/pos/oferta_regulares_2011_1.htm. Acesso em 20 ago. 

2011. 

http://www.ufrgs.br/faced/pos/oferta_regulares_2010_2.htm
http://www.ufrgs.br/faced/pos/oferta_regulares_2011_1.htm
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Nesse mesmo período, além da escrita do projeto de Tese, finalizei e transcrevi 

algumas entrevistas
16

 com os sujeitos-professores, e também cursei a Prática de Pesquisa 

Educacional: A textualização do projeto de tese
17

 na instituição promotora 

(PPGEdu/UFRGS), cujas questões abordadas referiam-se ao projeto de tese de cada uma das 

componentes do grupo de orientação
18

.  

No ano de 2012, já em Barra do Bugres, e de volta às atividades docentes, concluí as 

entrevistas com os sujeitos-professores e iniciei as visitas às instituições de ensino com o 

intuito de compor a descrição das mesmas. Para isso, elaborei um questionário
19

 no qual 

constavam itens referentes à origem do nome, à estrutura física, aos projetos pedagógicos, ao 

número de profissionais da educação e outras informações.  

Mesmo com os créditos concluídos, em 2012 e 2013 continuei a cursar disciplinas
20

 na 

instituição proponente, uma por semestre, e de participar dos encontros com o grupo de 

pesquisa, além da orientação, de forma presencial. Essa convivência com pesquisadores da 

AD permitiu que eu compreendesse a orientação teórica desse campo científico, pois a cada 

encontro, as discussões iam se tornando mais elaboradas e, nesse debate, eu ia descobrindo 

possibilidades de interpretação e análise do corpus que constituíra, praticando efetivamente 

uma análise discursiva dos textos. E, a esse respeito, Ernst-Pereira & Mutti (2011, p. 823) 

comentam:  

 

A apropriação do referencial teórico-analítico, feita em meio a uma rede complexa 

de enunciados discursivos que devem fazer sentido ao sujeito que os emprega em 

sua pesquisa, supõe o trabalho de recriação desses sentidos, sempre com diferença, 

manifestando-se no nível da formulação, pela escrita. 

  

Assim, procurei avançar em direção às definições necessárias à efetivação do trabalho 

de pesquisa. Desse modo, a partir do referencial teórico e metodológico da AD, dispus-me a 

visualizar os fios discursivos que iam se formando nos relatos orais produzidos por esses 

sujeitos-professores, considerando o sujeito do discurso como um sujeito histórico e social, e, 

                                                           
16

 À época, faltavam ainda 10 professores para serem entrevistados. 
17

 Ementa da disciplina: Prática da escrita e reescrita do “projeto de tese”, realizando uma reflexão sobre o 

anteprojeto de tese, já elaborado, mediante interlocução no grupo de orientação; textualização de novas versões 

do dispositivo teórico-analítico do projeto de tese, visando inclusive a produção de um ensaio de análise 

preliminar. Disponível em http://www.ufrgs.br/faced/pos/oferta_regulares_2011_2.htm. Acesso em 20 ago. 

2011. 
18

 As orientandas Cláudia Landin Negreiros, Fabíola Ponzani Balzan e Ângela Russo. 
19

 Ver modelo no Apêndice E. 
20

 Via Skype. 

 

http://www.ufrgs.br/faced/pos/oferta_regulares_2011_2.htm
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ainda, que as materialidades em análise, enunciados resultantes das entrevistas, eram 

portadoras de discursos heterogêneos.  

Desse modo, foi compreendido que a prática docente do sujeito-professor de Língua 

Portuguesa, que atua nas escolas da rede estadual de ensino do município de Barra do 

Bugres – MT, é atravessada por vários sentidos do discurso pedagógico que faz parte da 

política governamental da atualidade dirigida à educação nas escolas, dentre os quais se 

salientam os que identificamos como: discurso da diversidade, discurso da formação 

continuada e discurso do currículo, considerando que a dinâmica do enlaçamento de sentidos 

desses discursos caracterizam a prática pedagógica como complexa, heterogênea e em 

constante movimento. Desde a etapa de constituição do corpus a partir das visitas e 

entrevistas até a efetivação das análises das sequências discursivas, esses três enfoques 

funcionaram para a produção de sentidos nesta pesquisa de Tese.   

A formulação dos objetivos demandou embasamento no referencial teórico da AD, 

buscando contemplar tanto a possível contribuição da pesquisa de modo amplo quanto os 

direcionamentos específicos da análise discursiva, como estão apresentados a seguir:  

 

 Geral 

Contribuir para a educação no contexto mato-grossense e brasileiro, em especial no 

que concerne ao trabalho em Língua Portuguesa, efetivado nas escolas diversas 

pertencentes ao município de Barra do Bugres, a saber: centrais, periféricas, distritais, 

em assentamento rural, em terra indígena e remanescente de quilombo, na atualidade, 

dando visibilidade ao município e aos sentidos produzidos pelo sujeito-professor. 

 

Específicos 

1. Efetivar pesquisa de campo abrangendo todas as escolas da rede estadual, formando, a 

partir das visitas e entrevistas realizadas, um arquivo constituído pelo conjunto dos 

pronunciamentos dos sujeitos-professores de Língua Portuguesa; com base nessa 

documentação, constituir o corpus empírico amplo da pesquisa, a partir do qual serão 

estabelecidos os recortes discursivos para efetivação das análises;  

 

2. Mostrar, mediante análise discursiva, os efeitos de sentidos produzidos pelos sujeitos-

professores que ministram aulas de Língua Portuguesa/Linguagens nas escolas da rede 

estadual do município em questão – Barra do Bugres-MT - a respeito de suas práticas 

pedagógicas, conforme roteiro de entrevista aberta elaborado para esta pesquisa; 
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3. Apontar, por meio do estudo discursivo proposto, sentidos identitários concernentes ao 

sujeito-professor que atua na região enfocada, relacionados ao percurso profissional e 

condições da sua prática docente, determinantes de implicações para a efetivação do 

ensino de Língua Portuguesa, atualmente, nos contextos onde atua. 

 

Considerando, então, os objetivos formulados, as questões de pesquisa foram assim 

articuladas: 

 

 De que modo contribuir, a partir desta pesquisa, para subsidiar a educação e o ensino 

de Língua Portuguesa nas escolas diversas das localidades do município de Barra do 

Bugres-MT?  

 

 Como produzir um arquivo que se torne representativo da atualidade do ensino de 

Língua Portuguesa no contexto em estudo, a partir da pesquisa de campo, a fim de 

atender aos princípios de estabelecimento do corpus amplo da pesquisa, e dos recortes 

discursivos para efetivação das análises?  

 

 Que efeitos de sentidos são produzidos pelos sujeitos-professores que ministram 

aulas de Língua Portuguesa/Linguagens nas escolas da rede estadual do município de 

Barra do Bugres-MT a respeito de suas práticas pedagógicas e condições de efetivá-

las? 

 

 Que sentidos identitários do sujeito-professor que atua na região enfocada, 

concernentes ao percurso profissional e à prática docente, são determinantes para a 

efetivação do ensino de Língua Portuguesa nos contextos onde atua?  

 

Realizando a análise, por meio de efeitos de sentidos identificados, apareceram os 

modos como os sujeitos-professores significaram os discursos que circulam no contexto 

educacional pesquisado. 

 Percorrendo questões teóricas, metodológicas e analíticas nos campos da Educação e 

da Análise de Discurso de linha francesa, a organização capitular desta Tese foi assim 

disposta: em 1, A formulação da pesquisa de tese: condições históricas, são mostrados os 

processos pelos quais esta pesquisa se configurou. Apresento também o contexto de meu 
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trabalho como professora da UNEMAT, atuando nos três tripés que sustentam a universidade: 

o ensino, a pesquisa e a extensão. 

No capítulo 2, O referencial teórico-analítico, o qual aborda o referencial desta 

pesquisa, apresenta os conceitos e as noções da AD, além da articulação entre discurso e 

Educação. São mostrados os autores que fundamentam a pesquisa e a reflexão: Pêcheux, 

Orlandi, Mutti, Coracini, Nóvoa, o qual está subdividido em duas partes: a primeira enfoca 

noções fundamentais do campo da AD, sua constituição histórica e os conceitos principais 

envolvidos na discussão proposta, com um exercício de análise evidenciando tais conceitos; já 

a segunda, é destinada a considerações sobre o discurso pedagógico sob o ponto de vista da 

AD, enfocando identidade e formação docente.  

Em 3, Os lugares e os sujeitos, são apresentados o lócus de realização deste estudo, o 

município de Barra do Bugres MT, com sua constituição histórica e geográfica, a população, a 

caracterização das escolas da rede pública estadual, e os sujeitos-professores.  

O capítulo 4, O caminho metodológico, apresenta os procedimentos da pesquisa de 

campo (visitas às escolas), a constituição do corpus empírico e o estabelecimento dos recortes 

discursivos.  

Em 5, Da palavra ao discurso, as análises dos discursos dos sujeitos-professores de 

Língua Portuguesa do município em questão são apresentadas e discutidas, evidenciando os 

efeitos de sentidos manifestados, principalmente os relacionados aos temas da diversidade, da 

formação continuada e do currículo. 

Por fim, as Considerações finais, que intencionam um efeito de sentidos de final desta 

Tese, retomam o percurso efetivado para compô-la, iniciando pela inscrição no Programa de 

Doutorado Interinstitucional – DINTER (Convênio UNEMAT-UFRGS), e a contribuição 

desse para a formação de doutores nas universidades da região da Amazônia Legal; os 

objetivos, as questões de pesquisa, a estrutura da Tese são também retomados, finalizando 

com discussões sobre os resultados do trabalho e a incompletude do texto. 

 

 

 E hoje, penso com humildade que fui convidada 

 para o banquete dessas águas (dos dois rios) 

Porque sou de bugre. 

Porque sou de brejo. 

 

Manoel de Barros
21

  

                                                           
21

 BARROS, Manoel de. Águas. Campo Grande: Sanesul, 2001(grifos nossos). 
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2 O REFERENCIAL TEÓRICO-ANALÍTICO 

 

 

Penso que a escolha pelo referencial teórico a ser mobilizado em uma pesquisa 

envolve muitos aspectos. Um desses se refere a uma de minhas formações iniciais: a de 

Letras. O encontro com autores das diversas subáreas da Linguística, a afinidade com a língua 

e, principalmente, a curiosidade em saber o que havia por detrás dessa língua e dos sujeitos 

que a utilizavam, foram os motivos que me levaram a seguir a orientação discursiva. Ernst-

Pereira & Mutti (2011, p. 818) justificam a escolha pela AD como campo teórico e 

metodológico em suas pesquisas, dizendo ser essa escolha advinda da “[...] própria formação 

de origem, que ficou em nós fortemente marcada, qual seja, o enfoque da língua, o gosto de 

mexer com a língua no seu uso pelos sujeitos”. 

Assim, Educação e Análise de Discurso é a área temática na qual nos inserimos, nesta 

pesquisa. E, buscando demarcar a articulação teórica efetivada, apresentamos, inicialmente, 

breves reflexões sobre a teoria da AD e, enquanto campo interdisciplinar, convocando 

algumas noções fundamentais desse campo para esta pesquisa, quais sejam: língua, sujeito 

(ideologia e inconsciente), discurso; além dos conceitos de Condições de Produção (CP), 

intradiscurso, interdiscurso, efeito de sentidos, Formações Imaginárias (FI), pré-construído, 

Formação Discursiva (FD), e heterogeneidades (interdiscursiva, interlocutiva e as 

interferências dos dois heterogêneos). 

Para cumprir essa tarefa, autores como Michel Pêcheux, Eni Orlandi, além de outros 

teóricos e pesquisadores dessa disciplina, foram sempre convocados nas interlocuções que se 

sucederam, de alguma maneira.  

Apresentamos, na sequência, considerações sobre o discurso pedagógico, 

referenciando as discussões em Tardif (2002), Nóvoa (2009), Mutti (2010), Coracini (2011); 

as duas últimas autoras por suas pesquisas na área da Educação e do Discurso.  

Demarcado, pois, o quadro teórico no qual a pesquisa é embasada, cabe, então, 

abordá-lo em sua estrutura e conceitos. Contudo, devemos lembrar que, sob a perspectiva 

discursiva, o discurso não cessa – a não ser enquanto efeito de fechamento: seu começo e seu 

final se prolongam (ORLANDI, 2002a).  

A tarefa a que nos propusemos, então, demandou enfocar a Educação na dimensão do 

ensino em Barra do Bugres tal como se apresentava na época em que esta pesquisa se 

inscreve, a contemporaneidade, no período compreendido entre 2011 e 2012, 

respectivamente, o início e o término da pesquisa de campo. Ressaltamos que as discussões 
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suscitadas pela análise do corpus foram se constituindo, e se prolongaram até o término deste 

trabalho. 

Tais discussões anunciaram a necessidade de indicar as condições de produção dos 

discursos dos sujeitos-professores. O contexto do município de aproximadamente 30 mil 

habitantes, localizado no interior do Estado de Mato Grosso, que é Barra do Bugres, apresenta 

grande diversidade étnica e cultural, a qual está representada nas 12 escolas da rede estadual 

de ensino
22

 que participaram desta pesquisa. 

 Nos itens subsequentes, apresentamos o campo teórico em interface com a Educação, 

nesta investigação: o da Análise de Discurso. Campo descrito por meio de um diálogo com 

autores que o representam. 

 

 

2.1 O CAMINHO DISCURSIVO: NOÇÕES DESTACADAS  

 

 

                         Tudo o que os homens fazem, sabem ou 

experimentam não tem sentido na medida em 

que pode ser discutido.  

 

Hannah Arendt
23

 

 

 

E foi assim com Michel Pêcheux. Tudo o que ele sabia se constituiu em uma 

disciplina, um campo teórico elaborado por ele e por colaboradores de diferentes áreas: 

linguistas, psicanalistas, historiadores, instaurando uma prática discursiva situada no 

“entremeio” das relações entre o linguístico, o histórico e o social. 

Pêcheux (2009a) diz que essa relação não é amigável, pois é um espaço de tensão, 

aberto a críticas; é um lugar em que convivem o diferente e o desconhecido. Pode-se, 

entretanto, nesse lugar, segundo Sargentini (2006, p. 184), “[...] estabelecer algumas 

articulações, confrontos e alianças [...]” que estão presentes em alguns conceitos que 

embasam a teoria do discurso. 

                                                           
22

 Lembramos que apenas uma escola não participou diretamente da investigação, pois à época da pesquisa de 

campo, a Escola Estadual José Ourives deixou de oferecer à comunidade local o 2º Ciclo do Ensino 

Fundamental. Dessa maneira, não havia professores de Língua Portuguesa atuando nessa unidade escolar. 
23

 ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro, RJ: Forense Universitária, 2007a. 
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Embora não tenhamos a pretensão de seguir um percurso linear neste capítulo, pois não 

se pode esquecer que, em AD, essas noções e conceitos se imbricam, propusemos um 

movimento “didático” para apresentar as noções estruturantes e alguns conceitos dessa teoria, 

a partir das falas dos sujeitos-professores desta pesquisa.  

Todo esse construto teórico que pude apreender sobre a AD se constituiu a partir das 

leituras dos textos originais de Michel Pêcheux, principalmente da obra Semântica e discurso: 

uma crítica à afirmação do óbvio; de outros autores do coletivo da AD, como Denise 

Maldidier, Francine Mazière, Paul Henry, Pierre Achard, Jaqueline Authier-Revuz (todos 

esses em versão brasileira); das reflexões advindas dos encontros e participações em eventos 

da área; e das disciplinas cursadas nos Programas de Pós–Graduação em Educação e Letras da 

UFRGS.  Não posso, neste momento, deixar de mencionar autores que compõem o cenário da 

AD no Brasil, por motivos mais que justificáveis, como Eni Orlandi, a minha orientadora, 

Regina Maria Varini Mutti, minha professora, Maria Cristina Leandro Ferreira, e outros que 

contribuíram nas minhas interlocuções com a AD.  

Dessa forma, propusemo-nos, então, a descrever, por meio de Sequências Discursivas 

(SD), os termos-chave da AD que mobilizamos para o nosso entendimento e utilização nas 

análises. Assim, a forma de apresentação dos conceitos, utilizando excertos dessas entrevistas 

para explicá-los, justifica-se porque constituiu num modo de aprofundar a compreensão das 

noções, em concomitância ao adentramento no corpus.  

A AD pisa em solo brasileiro no final dos anos de 1970, ganhou espaço em centros 

acadêmicos e acolheu materialidades distintas como objeto de análise.  

Um breve percurso da AD no Brasil, contexto desta pesquisa, mostra que os estudos se 

desenvolveram sob um terreno fértil para investigações. Leandro-Ferreira & Indursky (2007) 

traçam um quadro teórico e analítico dos estudos discursivos no país, na contemporaneidade. 

São pesquisas marcadas por uma singularidade que a AD no Brasil apresenta. Investigações 

na própria área ou em áreas de fronteiras, num diálogo com outros campos disciplinares. 

Assim, a Arte, a Psicanálise, a Educação, a Literatura, as línguas materna e estrangeira, são 

vistas também sob a perspectiva discursiva. As investigações em Educação com enfoque 

discursivo, no contexto brasileiro, apresentam expressiva produção; por exemplo, indicamos 

referências à pluralidade dessa área, o que constitui uma referência da diversidade que 

caracteriza a AD no Brasil. A linha de pesquisa - Educação: Arte, Linguagem, Tecnologia - 

no PPGEdu da UFRGS, na qual nos inserimos, possui relevância em pesquisas que tem como 

foco a instituição escolar. Dessa forma, Leandro-Ferreira (2008, p. 245) sintetiza esse quadro 

mencionando o modo como a AD francesa se firmou no Brasil, ou seja, “[...] respeitando as 
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diferentes trajetórias da análise do discurso no Brasil, os principais teóricos balizadores de 

cada linha e as especificidades conceituais de cada grupo de pesquisa.” E mais, 

 

O esforço e o empenho dos analistas de discurso brasileiros, ligados à análise do 

discurso francesa (lá da origem), cada um a sua maneira, é o de fazer avançar a 

teoria, ajustando-a às determinantes sociais, históricas, culturais e políticas, de modo 

que ela continue produzindo resultados e respondendo a nossas demandas. 

(LEANDRO-FERREIRA, 2008, p. 246)  

 

Independentemente da área ou do domínio mobilizado para a investigação, pela via 

discursiva, o analista do discurso sempre trabalha o discurso como seu objeto teórico. Assim é 

que, recentemente, dirigindo-se a um público formado em sua maioria por analistas de 

discurso, a professora Eni Orlandi (2011)
24

, em sua fala, ressaltou que “[...] nós, analistas, não 

podemos confundir nossos objetos de análise com o nosso objeto teórico que é o discurso”. A 

AD trabalha na (des) construção e compreensão incessante de seu objeto: o discurso
25

.  

A esse respeito, e ampliando um pouco mais a questão suscitada, tem-se que todo 

campo científico demanda um objeto, e, em AD, o objeto teórico é o discurso. Esse é 

caracterizado por sua dimensão social, histórica e também como um objeto simbólico que 

produz sentidos. Dispõe, ainda, de uma “regularidade” e de um “funcionamento” (ORLANDI, 

2002a, p. 22), sendo constituído, então, a partir do contato realizado entre o histórico e o 

linguístico, resultando, dessa maneira, a sua materialidade específica (ORLANDI, 2008)
26

.  

À diferença do que ocorre, lato sensu, o discurso é, muitas vezes, associado à noção de 

fala, por exemplo, quando se diz de um discurso de um político no momento em que fala aos 

seus interlocutores. Nessa situação, a fala está em oposição à língua, enquanto sistema 

(Saussure), que é de caráter individual (do político que está falando, que está “discursando”), 

com suas variáveis linguísticas, sociais, etc. Assim, um discurso de um político, seria 

analisado por um analista do discurso, considerando-se “[...] as propriedades internas ao 

processo discursivo: condições, remissão a formações discursivas, modo de funcionamento 

[...]” (ORLANDI, 2002a, p. 86), contrapondo-se, portanto, à noção de fala. Tampouco o 

discurso para Pêcheux não se confunde com a fala de Saussure, como ele mesmo ressalta em 

Semântica e Discurso (2009a, p. 82): 

 

 

                                                           
24

 Conferência de abertura do V SEAD (UFRGS - Porto Alegre, 20 a 23 set. 2011). 
25

 Eni Orlandi (Nota ao leitor) In: PÊCHEUX, Michel. O discurso: estrutura ou acontecimento. Tradução de 

Eni Orlandi. 5ª ed. Campinas: Pontes, 2008. 
26

 Idem 
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[...] a discursividade não é a fala (parole), isto é, uma maneira individual “concreta” 

de habitar a “abstração” da língua; não se trata de um uso, de uma utilização ou da 

realização de uma função. Muito pelo contrário, a expressão processo discursivo 

visa explicitamente a recolocar em seu lugar (idealista) a noção de fala (parole). 

 

No que concerne ao objeto de análise, em AD, esse é “recortado” pelo analista do 

discurso (LEANDRO-FERREIRA, 2005, p. 41) a fim de constituir um corpus que será 

submetido à análise. À guisa de ilustração, tem-se, nesta Tese, o objeto de análise que é o 

discurso produzido pelos sujeitos-professores de Língua Portuguesa que atuam nas escolas da 

rede estadual de ensino do município de Barra do Bugres – MT. Objeto esse que foi 

submetido à análise segundo o referencial teórico e metodológico da AD. 

A fim de registrar essa preocupação, ou seja, em relação ao objeto, Orlandi, em 2012, 

publica um livro no qual mostra a sua inquietação em relação às dúvidas oriundas do 

encontro
27

 e dos caminhos da AD no Brasil. Como ela mesma diz,   

 

[...] é preciso, para se fazer ciência do discurso, estabelecer uma relação de 

consistência entre a teoria, o método, os procedimentos, e o objeto. E me refiro ao 

objeto teórico, ou seja, que, na análise de discurso, é o discurso, que defino, segundo 

Pêcheux (AAD/69), como efeito de sentidos entre interlocutores.” (ORLANDI, 

2012, p. 38, grifos da autora). 

 

O que ela particularmente havia sido tocada, em relação a isso, é que “Muitos ainda se 

prendem a um equívoco teórico: falam em objetos novos para a análise de discurso, porque 

não distinguem entre objeto teórico (o discurso: efeito de sentidos entre interlocutores) e 

objetos de análise (que são muitos e de muitas naturezas).” (ORLANDI, 2012, p. 42) 

Portanto, o analista do discurso trabalha “[...] com os movimentos (gestos) de interpretação do 

sujeito (sua posição), na determinação da história, tomando o discurso como efeito de sentidos 

entre locutores.” (ORLANDI, 2007a, p. 51). 

Segundo Mazière (2007, p. 97), a AD pensa o “[...] sentido linguístico como sendo 

história, produto da história, constitutivo da história.” (MAZIÈRE, 2007, p. 100). Segundo 

ela, a AD “[...] não separa o enunciado nem de sua estrutura linguística, nem de suas 

condições de produção, de suas condições históricas e políticas, nem das interações 

subjetivas. Ela dá suas próprias regras de leitura, visando permitir uma interpretação.” 

(MAZIÈRE, 2007, p. 13).  

É o que se passa em O Discurso: estrutura ou acontecimento, quando Pêcheux procura 

compreender as formas de existência possível de uma ciência da história. Segundo ele, a 

                                                           
27

 Conferência de abertura do V SEAD (UFRGS - Porto Alegre, 20 a 23 set. 2011.), já citado anteriormente. 
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história “aparenta” o movimento de interpretação do homem diante dos fatos, e a AD trabalha 

esse “aparentar” criando um espaço teórico em que se pode produzir o “deslocamento” dessa 

relação, desterritorializando-a (PÊCHEUX, 2008). 

Em vista do que foi antecipado, após essas considerações sobre a AD, convidamos o 

leitor a seguir para o próximo item, que visa a apresentar os conceitos desse referencial 

teórico convocados nas análises dos discursos dos sujeitos-professores. Assim, este tópico se 

constitui basicamente a partir do percurso de leitura do legado de Michel Pêcheux e seus 

colaboradores. Tais noções e conceitos foram mobilizados nas análises desta pesquisa. 

Ressaltamos ainda que esses estudos foram retomados por Orlandi na obra Análise de 

Discurso: princípios e procedimentos (2002a), na qual também nos ancoramos.  

Iniciando, na sequência, pelos conceitos estruturantes da teoria da AD: língua, seguido 

de sujeito e, finalmente, discurso. Após esses, os termos-chave da AD mobilizados nesta 

Tese.  

 

 

2.1.1 Língua  

 

 

A Linguística tem relações bastante estreitas com 

outras ciências, que tanto lhe tomam emprestados 

como lhe fornecem dados. 

 

Ferdinand de Saussure
28

 

 

 

A Linguística é solicitada constantemente nos 

limites de seu domínio. 

 

Michel Pêcheux
29

 

 

 

Foi uma dessas relações que Michel Pêcheux estabeleceu com esta disciplina, a 

Linguística, para a constituição de um novo campo teórico. Courtine (2009) relata que essa 

estreita relação entre a AD e a Linguística ocorreu em dois níveis: o dos procedimentos de 
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 PÊCHEUX, Michel. Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Trad. Eni P. Orlandi et al. 4ª 
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análise do enunciado, inspirados em Harris
30

, com seu método de análise distribucional em 

corpora discursivos; e o dos procedimentos de análise da enunciação, inspirados nos 

trabalhos de Benveniste
31

 e Jakobson
32

. Para o primeiro, a enunciação estava em colocar a 

língua em funcionamento por um ato individual de utilização, marcada no enunciado através 

do aparelho formal da enunciação; já Jakobson, preocupou-se em desenvolver as funções da 

linguagem
33

. 

Recuperando na história, o marco da inauguração da Linguística moderna ocorreu com 

a publicação do Curso de Linguística Geral
34

, de Saussure. Antes desse acontecimento, os 

estudos relacionados à linguagem humana se voltavam para questões do texto e da gramática. 

Mas é a língua que o teórico franco-suíço irá contemplar; é ela o estatuto de objeto dessa nova 

ciência. E, nesse deslocamento operado, Saussure elege também a sincronia como 

possibilidade de trabalho com um sistema abstrato, ou seja, a língua é pensada como sistema, 

deixando, portanto, de ter apenas a função de exprimir sentido, e como ele mesmo diz, “Tudo 

que se refira à língua enquanto sistema exige, a nosso ver, que a abordaremos desse ponto de 

vista.” (SAUSSURE, 2006, p. 153). 

Dessa forma, o corte saussuriano empreendido nos estudos da língua, ou seja, a 

dicotomia língua/fala, possibilitou que aquela fosse investigada por sua estrutura, enquanto 

um sistema de signos e também como um sistema de regras formais. Como definição, 

Saussure a apresenta como um “[...] sistema de signos que exprimem ideias e é comparável, 

por isso, à escrita, ao alfabeto dos surdos-mudos, aos ritos simbólicos, às formas de polidez, 

aos sinais militares, etc. [...]” (SAUSSURE, 2006, p. 22). 

Partindo da definição de signo como a combinação entre o conceito (desdobrado em 

significado), e a imagem acústica (desdobrado em significante), Saussure mostrou que o signo 

possui, então, uma dupla face. A primeira delas relaciona-se ao aspecto conceitual e que 

remete à determinada imagem mental suscitada pelo significante; já a outra, refere-se ao 

aspecto concreto, à realidade material, ou imagem acústica (SAUSSURE, 2006). 
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Mas ao eleger como objeto científico a língua, o linguista suíço excluiu a fala, o 

sujeito, o exterior. Nas palavras de Saussure, “A língua é para nós a linguagem menos a fala.” 

(SAUSSURE, 2006, p. 92). Excluiu também outra questão importante, ou seja, as instituições 

semiológicas. São essas as noções que teriam faltado, portanto, à ciência do linguista.  

Assim é que essas exclusões operadas nas pesquisas saussureanas propiciaram uma 

abertura nas investigações sobre a língua por Michel Pêcheux, pois para ele, a língua não se 

encerra em seu sistema, em sua organização interna, o que deixou, dessa forma, um espaço 

para que ele iniciasse seus estudos para chegar à concepção de discurso.  

Em Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio (2009a), obra na qual 

Michel Pêcheux realiza um aprofundamento teórico, é evidenciada a relação língua/discurso, 

afirmando ser a língua “[...] a base sobre a qual se desenvolvem os processos discursivos.” 

(PÊCHEUX, 2009a, p. 81). Nesse estudo, inicia suas considerações sobre a língua por um 

viés histórico, a partir dos Lógicos. Frege e os gramáticos de Port Royal
35

 desenvolviam esses 

estudos num plano prático, ou seja, eram abordagens realizadas no interior da ciência na qual 

se inscreviam, no caso, a Lógica, ou até mesmo sob a ótica da Filosofia. A língua, então, 

estudada como fato histórico, através do tempo, era a preocupação desses estudos diacrônicos. 

Em vista disso, Pêcheux realiza alguns deslocamentos e que são ressignificados por ele a 

partir do crivo da Gramática de Port-Royal. 

Várias são também as reflexões que ele efetua no decorrer dos primeiros capítulos em 

relação à Linguística e suas áreas. Mas uma questão relevante mostrada por Pêcheux, na 

segunda parte de seu trabalho, Da filosofia da linguagem à teoria do discurso, refere-se à 

língua em relação a ela mesma. O sistema dessa, como demonstra Pêcheux, é o mesmo tanto 

para o materialista quanto para o idealista, “[...] para o revolucionário e para o reacionário, 

para aquele que dispõe de um conhecimento dado e para aquele que não dispõe desse 

conhecimento.” (PÊCHEUX, 2009a, p. 81). Isso corrobora com o que Saussure já havia 

antecipado em seus estudos, ou seja, um sistema à disposição dos falantes, quaisquer que 

sejam. Há, portanto, nessa passagem, um ponto de aproximação entre ambos os estudos. 

Contudo, adverte Pêcheux: apesar da língua, enquanto sistema, ser a mesma para os 

usuários, não se pode dizer que esses tenham o mesmo discurso. Tem-se aqui o ponto nodal 

da teoria apresentada por Pêcheux, ou seja, a língua é considerada como a base comum dos 

processos discursivos diferenciados e não o discurso em si. E mais, esses processos “[...] estão 
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compreendidos nela (na língua) na medida em que “[...] os processos ideológicos simulam os 

processos científicos.” (PÊCHEUX, 2009a, p. 81, grifo nosso). Para exemplificar tais 

constatações, o teórico cita o líder da revolução russa, Stalin, quando esse diz que a língua 

pertence ao povo, e é “[...] única para a sociedade e comum a todos os membros da 

sociedade.” (PÊCHEUX, 2009a, p. 83), mas que, apesar de ser a mesma para todos, segundo 

Pêcheux, ela é “[...] indiferente à divisão de classes e a sua luta [...]” (PÊCHEUX, 2009a, p. 

82).   

Seguindo, então, essa postura política, Michel Pêcheux aproxima a língua à relação 

com a luta de classes. Dessa forma, ao mostrar que as classes sociais não são indiferentes à 

língua, pois todo processo discursivo se inscreve numa relação ideológica de luta de classes, 

Pêcheux (2009a) afirma que a língua serve, então, para comunicar e para não comunicar. Ela 

não pode ser estudada fora de um contexto social, porque os processos que a constituem são 

históricos e sociais, sendo esses processos constituídos, essencialmente, por outros dois 

processos: os nocionais-ideológicos, e os conceptuais-científicos (PÊCHEUX, 2009a). Nessa 

passagem pode-se perceber a referência feita por Pêcheux à segunda vertente do pensamento 

filosófico-linguístico: o objetivismo abstrato. 

Essa vertente, e também o subjetivismo individualista, eram tidas como referência nos 

estudos da linguagem humana, cujos problemas teóricos foram discutidos pelo filósofo russo 

Mikhail Bakhtin (2006) e seu Círculo
36

. Para os estudiosos, o objetivismo abstrato 

apresentava uma tendência dos estudos da linguagem na qual a língua era vista como um 

conjunto de códigos que se combinavam segundo regras. Era um código que deveria ser 

dominado pelos falantes de uma determinada língua para que a comunicação se estabelecesse.  

Já a outra orientação, o subjetivismo individualista, caracterizava uma tendência dos 

estudos da linguagem centrada no psiquismo individual como constituinte da língua, a qual 

apresenta a concepção de linguagem como forma ou expressão do pensamento. Ancorava-se 

na perspectiva de que era a atividade mental, ou seja, os signos interiores que produziam a 

linguagem. Essa era concebida como um ato psicofisiológico, no qual três esferas da realidade 

estavam mobilizadas para a sua produção: a física, a fisiológica e a psicológica. Dessa forma, 

todos os fatos da língua estavam relacionados a explicações psicofisiológicas e o psiquismo 

individual seria, portanto, a fonte da língua.  

Mas o ponto de divergência entre Saussure e Michel Pêcheux reside mesmo na 

oposição entre língua e fala. Essa é vista por aquele como uma manifestação individual, 
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dentro de uma determinada sociedade; em contraste com a língua, coletiva, um produto da 

faculdade da linguagem, um conjunto de convenções sociais; mesmo separadas, as duas, 

língua e fala, são concebidas como os elementos constitutivos da linguagem. 

Para Pêcheux (2009a), assim como Saussure, o discurso tem também um caráter 

social, mas esse caráter reside não no sistema em si, mas nos processos discursivos, pois esses 

estão intrinsecamente envolvidos/determinados por um social histórico, permeado pelas 

condições ideológicas que o determinam. Nesse sentido, o discurso não é, então, a fala de 

Saussure, ou seja, o modo individual e concreto de habitar a abstração da língua, mas sim uma 

produção de sentidos. 

O que se constata, em vista do que fora antecipado, que, apesar da existência de pontos 

de confronto, de diferenças existentes na abordagem sobre língua, tanto de Saussure quanto de 

Pêcheux, é que há, por parte desse, um respeito pela Linguística e pela língua, pois em sua 

teoria, a Análise de Discurso, a passagem pela língua é necessária. Prova disso é a 

importância dada a essa disciplina no artigo Sobre a (des) construção das teorias 

linguísticas
37

, no qual discorreu sobre algumas subáreas da Linguística, envolvidas no 

processo de constituição dessa ciência.  

Percorrendo um caminho de reflexão que vai originar o artigo, Pêcheux inicia seus 

estudos a partir de Saussure, tecendo considerações sobre as especificidades desses momentos 

pelos quais essa disciplina passou, além de ressaltar o lugar do objeto principal da Linguística 

que é a língua (de ordem simbólica).  

Há certas passagens nas quais Pêcheux mostra a existência de diásporas; em outras, 

reunificações, conforme os pressupostos teóricos de cada época e de cada campo de estudos. 

Essas rupturas e retomadas referem-se à língua como objeto material, que, para ele, é afetada 

pelos fatos do equívoco da linguagem, como elementos estruturantes da própria língua.  

Ao finalizar seu estudo, Pêcheux ressalta que o real da língua, ou seja, aquilo que é 

próprio da língua, é aquilo que falta a ela. Para ele, a língua, como objeto material da AD, é 

afetada pelos fatos do equívoco da linguagem, como elementos estruturantes da própria 

língua, ou seja, língua para a AD é uma língua que está afetada pela equivocidade. 

Nessa direção, Leandro-Ferreira (2000) discute a questão da equivocidade como 

constitutiva do discurso
38

, mostrando que em AD, a língua está sujeita ao equívoco, à falha, 

pois ela guarda em si “[...] tanto a possibilidade do jogo quanto a necessidade do 
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ordenamento, acompanhando a tensão constante entre a liberdade e a coação que lhe é 

constitutiva.” (LEANDRO-FERREIRA, 2000, p. 14). Afirma que o equívoco pode ocorrer de 

diferentes formas, seja pela falta, pelo excesso, pelo repetido, pelo parecido, pelo absurdo, 

pelo nonsense. Isso ocorre porque “[...] a língua é um sistema sintático intrinsecamente 

passível de jogo. E dentro desse espaço de jogo, as marcas significantes da língua são capazes 

de deslocamentos, de transgressões, de rearranjos.” (LEANDRO-FERREIRA, 2000, p. 108). 

Por todo o ensaio, é possível perceber que Michel Pêcheux sempre dá à língua a 

importância legitimada nos estudos da linguagem, trabalhando-a, dessa forma, como estrutura 

simbólica, passando também a ser analisada, a partir de sua visão, numa perspectiva histórica 

e social.  

Cabe ressaltar também, ainda em relação à língua, que em AD, há alguns princípios 

básicos que devem ser considerados. Um deles, segundo Mazière (2007), reside no fato de se 

levar em conta a língua, enquanto objeto construído pelo linguista, e as línguas particulares 

enquanto situadas em um espaço-tempo; outro, no que concerne aos objetos, é que a língua é 

o objeto teórico da Linguística, enquanto o discurso é o objeto teórico da AD. 

Assim é que a língua, para Orlandi (2002a), é inerente à materialidade do enunciado, 

não sendo dessa forma um item abstrato, é, pois, uma realidade concreta, e está sempre 

significando. Vista como objeto material da AD, ela está afetada pela equivocidade da 

linguagem, é algo estruturante da própria língua; o linguístico é inerente ao discursivo. E é a 

partir do discurso que se pode visualizar a relação entre a língua e os sujeitos em suas 

funções, ou seja, como ela pode produzir sentido por e para sujeitos. 

Dessa forma, a mudança no objeto de análise provocou transformações na ideia que até 

então veiculava na Linguística e nas Ciências Sociais, para pensar as questões sobre o 

discurso em AD. Contudo, é possível perceber esse deslocamento que a AD operou com os 

objetos da Linguística (a língua) e das Ciências Sociais (o sujeito), como se verá no item 

subsequente. Uma disciplina que recupera a historicidade, que não era considerada pela 

Linguística, e mostra que o sujeito do qual se ocupava as Ciências Sociais é, então, nessa 

nova visão, visto de outra forma, ou seja, descentrada. 

De que forma é, então, constituído o sujeito da AD? 

 

 

 

 

 



37 

 
 

2.1.2 Sujeito 

 

 

A maior riqueza do homem 

é a sua incompletude. 

Nesse ponto sou abastado. 

Palavras que me aceitam como 

sou - eu não aceito. 

Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas,  

que puxa válvulas, que olha o relógio,   

que compra pão às 6 horas da tarde,  

que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc. 

Perdoai. 

Mas eu preciso ser outros. 

Eu preciso renovar o homem usando borboletas. 

 

Manoel de Barros
39

 

 

 

Nos parágrafos que se seguem, procuramos responder a esta pergunta: de que forma é, 

então, constituído o sujeito da AD?,  remetendo à questão do sujeito como sendo, este, o 

resultado de considerações advindas de dois conceitos mobilizados por Pêcheux: ideologia e 

inconsciente. Esse ancora-se primeiramente na perspectiva althusseriana sobre o 

assujeitamento na qual há o atravessamento da ideologia, e também na perspectiva lacaniana 

que considera o inconsciente como constitutivo do sujeito de linguagem.  

 Assim é que a ideologia é vista em Althusser (1980) como uma “[...] representação da 

relação imaginária dos indivíduos com suas condições de existência.” (ALTHUSSER, 1980, 

p. 77), perpassada por meio dos aparelhos ideológicos de Estado. Esses aparelhos, tais como a 

escola, a igreja, o exército, “[...] ensinam „saberes práticos‟ mas em moldes que asseguram a 

sujeição à ideologia dominante ou o manejo da „prática‟ desta.” (ALTHUSSER, 1980, p. 22, 

grifos do autor). 

Apoiando-se nessas considerações, Pêcheux vai afirmar que é a ideologia que interpela 

os indivíduos e os constitui em sujeitos, que aceitam seu papel dentro do sistema das relações 

de produção. É também um espaço de resistência do sujeito, diz o autor, onde são encontradas 

falhas e brechas dessa mesma ideologia; há o assujeitamento, pois o sujeito nunca é pleno. 
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Por isso é que, para Pêcheux (2000), a modalidade particular do funcionamento da 

instância ideológica consiste exatamente nesse “assujeitamento”. Para ele:  

 

Naquilo que concerne à ideologia, corresponde ao fato de que os aparelhos 

ideológicos do estado são, por sua própria natureza, plurais: eles não formam um 

bloco ou uma lista homogênea, mas existem dentro de relações de contradição-

desigualdade-subordinação tais que suas propriedades regionais (sua 

especialização... nos domínios da religião, do conhecimento, da moral, do direito, da 

política, etc) contribuem desigualmente para o desenvolvimento da luta ideológica 

entre as duas classes antagonistas, intervindo desigualmente na reprodução ou na 

transformação das condições de produção. (PÊCHEUX, 2000, p. 10). 

 

Dessa maneira, para Pêcheux, a interpelação do sujeito em sujeito ideológico, ou 

sujeito do discurso “[...] se efetua pela identificação (do sujeito) com a formação discursiva 

que o domina (isto é, na qual ele é constituído como sujeito) [...]” (PÊCHEUX, 2009a, p. 

147). 

Mas ao levar esse conceito de assujeitamento para a AD, Pêcheux também vai 

ressignificá-lo, ou seja, não vai dizer apenas reprodução das relações de produção, assim 

como assegurou Althusser, mas sim, a sua transformação. Dessa forma, o sujeito pode 

romper com a ideologia que o interpela e posicionar-se num outro lugar social.  

Ao aprofundar seus estudos sobre o sujeito no campo da AD, Pêcheux (2009a) 

mobiliza outro conceito, advindo do campo da Psicanálise
40

 lacaniana: o inconsciente. É com 

Jaques Lacan que a Psicanálise passa a ser vista sob um novo olhar, onde novas questões são 

discutidas: “o sujeito é dependente da linguagem” e “a linguagem é criação humana, ficção”.  

Michel Plom (2005) relata que Pêcheux assistiu aos Seminários de Lacan na França e, 

nessa proximidade, trouxe para o campo da AD duas noções importantíssimas para sua área 

de estudos: a noção do inconsciente estruturado como linguagem e o sujeito como ser de 

linguagem ou ser falante.   

Essas noções foram discutidas por Pêcheux, especificamente em o Discurso: estrutura 

ou acontecimento, ao mobilizar questões estruturantes sobre o sujeito da AD. Para Leandro-

Ferreira (2004, p. 50), nessa obra, “[...] ele (Pêcheux) se encaminhava cada vez mais a 

perceber no sujeito, bem como na língua, uma falha constitutiva, de caráter estrutural.”. Nesse 

estudo, conforme a autora, continua enfatizando a ideia de que a luta de classes envolve a 

tensão, o conflito, a contradição. E, como a ideologia falha, consequentemente falha a língua e 

falha o sujeito.  
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É, então, por meio desses dois conceitos, ideologia e inconsciente, que Pêcheux 

(2009a) formula a noção de sujeito da AD, estabelecendo as relações que interessam à 

configuração dessa disciplina. Nessa nova visão, esse sujeito é um sujeito discursivo, 

determinado não só pelo inconsciente como também pela ideologia. Não é sujeito da história, 

mas na história, determinado por formações ideológicas, inscritas numa formação social, as 

quais se materializam pelas formações discursivas (FD)
41

. 

Henry (1992) endossa essa posição ao mostrar que o sujeito da AD é “[...] sempre e, 

ao mesmo tempo, sujeito da ideologia e sujeito do desejo inconsciente, e isso tem a ver com o 

fato de nossos corpos serem atravessados pela linguagem antes de qualquer cogitação.” 

(HENRY, 1992, p. 188). Por esse motivo, essa dupla determinação do sujeito da AD, 

constituído por essas duas ordens: 1ª) da exterioridade (a ideologia) e 2ª) da interioridade (o 

inconsciente). Portanto, em AD, não se trata de um sujeito entendido como sujeito de 

consciência, mas sim de um sujeito interpelado pela ideologia e afetado pelo inconsciente. 

Porque é isso que leva o sujeito a acreditar que é a partir de sua própria escolha que 

pode se posicionar. Que as palavras são suas próprias, e que ele é a fonte do que diz. Para 

Pêcheux (2009a, p. 150), a interpelação do sujeito em sujeito ideológico, ou sujeito do 

discurso “[...] se efetua pela identificação (do sujeito) com a formação discursiva que o 

domina (isto é, na qual ele é constituído como sujeito)”.  

A partir desse entendimento, Pêcheux preconiza a noção de forma-sujeito do discurso, 

pois é pelo processo de interpelação-identificação que é produzido o sujeito, deixado no lugar 

vazio; o binômio forma-sujeito foi emprestado de Althusser (1980), designando “[...] a 

interpelação do indivíduo em sujeito de seu discurso.” (PÊCHEUX, 2009a, p. 150), que 

ocorre pela identificação (do sujeito) com a FD que o domina. 

Como efeito dessa forma-sujeito, ou seja, o de mascarar o objeto daquilo que ele 

designou como “esquecimento nº 1”, pelo viés do funcionamento do “esquecimento nº2”, 

Pêcheux ressalta que o primeiro é da ordem do sistema inconsciente, no qual o sujeito-falante 

não pode, por definição, se encontrar no exterior da FD que o domina; já o segundo, inserido 

no sistema pré-consciente-consciente, afirma que todo sujeito-falante seleciona no interior da 

FD que o domina, formas e sequências que nela se encontram em relação de paráfrase 

(PÊCHEUX, 2009a).  

Essa questão, indicando que, mesmo o sujeito não sendo a fonte de seu dizer, e tendo a 

necessidade da ilusão de sê-lo, pois o furo, a falha (do discurso, da língua e do sujeito) sempre 
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vai ocorrer, foi discutida em Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio, mais 

especificamente no Anexo Só há causa daquilo que falha. Nesse texto retificador, Pêcheux 

faz considerações sobre o que havia dito em relação à ideologia e ao inconsciente, bem como 

sobre o recalque e o assujeitamento. Mostra que a ordem do inconsciente não se confunde 

com a da ideologia, embora as duas noções se toquem. Afirma ainda que, se a ideologia não é 

só inconsciente, muitas vezes ela tem, sim, esse efeito no sujeito.  

Assim, o que se percebe, é que Lacan e Althusser designaram (cada um a seu modo) o 

efeito-sujeito como interior sem exterior. (PÊCHEUX, 2009a). 

Mas o sujeito da AD se depara com algo que também lhe é constitutivo: a condição de 

incompletude da linguagem. Nesse sentido, Orlandi (2002a) afirma que nem sujeitos nem 

sentidos estão completos, já feitos, constituídos definitivamente. Eles constituem-se e 

funcionam sob o modo do entremeio, da relação, da falta, do movimento. E é essa 

incompletude que atesta a abertura do simbólico, pois a falta é também o lugar do possível.  

Na epígrafe, há um sujeito que se posiciona diante de sua incompletude. Ele nega a 

completude de sua vida mostrando que sua maior riqueza é a busca, e que a principal fronteira 

a ser ultrapassada é a sua própria incompletude. Essa “[...] não deve ser pensada em relação a 

algo que seria (ou não) inteiro, mas antes em relação a algo que não se fecha.” (ORLANDI, 

2002a, p. 11). E, por ser incompleto, o sujeito tem, então, necessidade de transformação, de 

metamorfoses, de voos (borboletas). A sua insatisfação frente às atividades rotineiras mostra a 

busca por “outros”, que sob a perspectiva da AD, é “[...] o interlocutor (efetivo ou virtual)” 

(ORLANDI, 2002a, p. 76) por quem procura.  

Esse sujeito escapa de seu lugar no “universo” (aparentemente estabilizado, 

organizado, rotineiro), pelo furo, pela falha. Um sujeito em falta, que juntamente com a 

língua, é marcado por uma incompletude. Nessa direção, Orlandi considera que “o incompleto 

na linguagem” é, então, “o lugar do possível”, ou seja, é uma “[...] condição do movimento 

dos sentidos e dos sujeitos.” (ORLANDI, 2002a, p. 73). É isso que faz com que o sujeito do 

poema ultrapasse os limites na “incessante” busca de uma completude, desvencilhando-se de 

sua rotina para atingir uma existência mais significativa. Só é possível porque, nas palavras de 

Orlandi (2002a, p. 52), “[...] se o real da língua não fosse sujeito a falha e o real da história 

não fosse passível de ruptura, não haveria transformação, nem movimento dos sujeitos e dos 

sentidos.”, o que faz com que o sujeito da epígrafe rompa com a ideologia que o interpela, 

passando a ocupar um outro lugar. 

 Encerrando, por ora, as considerações sobre o sujeito, e também na companhia de 

Manoel de Barros, 
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Onde eu não estou, as palavras me acham
42

. 

 

 

E Michel Pêcheux não estava apenas na língua, 

 na ideologia, 

no inconsciente, 

 no sujeito. 

Estava no discurso. 

 

 

2.1.3 Discurso 

 

 

O discurso me parece, em Michel Pêcheux, um 

verdadeiro nó. Não é jamais um objeto primeiro 

ou empírico. É o lugar teórico em que se 

intrincam literalmente todas as suas grandes 

questões sobre a língua, a história, o sujeito. 

 

Denise Maldidier
43

  

 

 

Objeto sócio-histórico onde o linguístico intervém como pressuposto; efeito de 

sentidos entre interlocutores; estrutura ou acontecimento; o confronto do simbólico com o 

político; um nó. Tudo é discurso.  

Quando se fala nos estudos que se preocupavam com o discurso, na França, a partir da 

década de 60 do século XX, verifica-se que esses ultrapassaram as dimensões do texto. Nesse 

cenário, Pêcheux e seu grupo, sob o ponto de vista de uma teoria discursiva, afirmavam que 

era “[...] impossível analisar um discurso como um texto, isto é, como uma sequência 

linguística fechada sobre si mesma, mas que é necessário referi-lo ao conjunto de discursos 

possíveis a partir de um estado definido das condições de produção [...]” (PÊCHEUX, 2010a, 

p. 78).  
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Mas se o objeto da disciplina que estava se formando não era o texto, onde estaria se 

constituindo, então, o seu objeto? E é Pêcheux quem responde que esse estaria localizado em 

um “nível intermediário”, entre a língua e a fala. Em suas palavras: 

 

Parece indispensável colocar em questão a identidade estabelecida por Saussure 

entre o universal e o extra-individual, mostrando a possibilidade de definir um nível 

intermediário entre a singularidade individual e a universalidade, a saber, o nível da 

particularidade que define “contratos” linguísticos específicos de tal ou tal região do 

sistema, isto é, feixes de normas mais ou menos localmente definidos, e 

desigualmente aptos a disseminarem-se uns sobre os outros. (PÊCHEUX, 2010a, p. 

72, grifos nossos). 

 

O lugar encontrado para esse objeto, segundo o teórico, seria também um nível de 

particularidade, configurado na luta ideológica de classes, pois para ele, a linguagem seria o 

lugar dessa luta de classes, carregada, portanto, de marcas ideológicas. É nesse ponto que 

Pêcheux & Fuchs (2010, p. 191) afirmam que o objeto teórico da AD não é a língua, mas sim 

o discurso, concebido como “um objeto sócio-histórico onde o linguístico intervém como 

pressuposto.”  

Posição semelhante teve Courtine (2009) ao afirmar que, em AD, não é da língua que 

se está tratando, mas sim de discurso. É algo que possui uma ordem própria, e que está 

distinto, portanto, da materialidade da língua, “[...] no sentido que os linguistas dão a esse 

termo, mas que se realiza na língua: não na ordem do gramatical, mas na ordem do 

enunciável, a ordem do que constitui o sujeito falante em sujeito de seu discurso e no qual ele 

se assujeita em contrapartida.” (COURTINE, 1999, p. 16). 

Nas interlocuções do grupo de Pêcheux, o que se procurava compreender era, além da 

relação com a linguagem, a natureza social do discurso, ou seja, entendia-se a historicidade do 

texto como uma nova forma pela qual se poderia pensar textos relacionados ao discurso.  

Assim, ao dizer que não se pode confundir um texto com um discurso, Orlandi (2008a, 

p. 115) afirma que “[...] o texto é a unidade de análise do discurso: o enunciado é a unidade de 

construção do discurso, mas discurso apóia-se no texto em seu processo de construção, apenas 

para estruturar-se”. Reduzir, então, texto a discurso seria negar o seu lugar nessa teoria, 

porque discurso não é, portanto, um texto, pois um texto pode remeter também a diferentes 

discursos.  

Sempre em curso, as reflexões sobre o novo campo teórico não pararam por aí. 

Pêcheux mostrou que as condições nas quais o objeto se constituiu se referiam: àquele que 

fala, ao interlocutor a quem se dirige, e ao que era visado por meio do discurso, afirmando 

que o que interessava, nessa disciplina, era uma relação que ia além da simples transmissão de 
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informações, de conhecimento. E, usando as palavras do próprio autor (2010a, p. 81), “[...] 

não se trata necessariamente de uma transmissão de informações entre A e B, mas, de modo 

geral, de um efeito de sentido entre A e B”. Tratava-se, portanto, de duas posições-sujeito e, 

nesse ponto, tem-se, então, a definição clássica de discurso (1969), “efeito de sentidos entre 

interlocutores”, em um movimento constituído a partir da posição que cada sujeito ocupa. 

Tais efeitos, segundo Pêcheux, são formados nessa relação de interlocução estabelecida pelos 

sujeitos. 

Mas essa concepção adquire outra nuance no início da década de 80, mais 

especificamente, na obra O discurso: estrutura ou acontecimento, quando o autor apoia-se na 

perspectiva de que o discurso é da ordem da “estrutura e do acontecimento”, dessa forma:  

 

Não se trata de pretender aqui que todo discurso seria como um aerólito miraculoso, 

independente das redes de memória e dos trajetos sociais nos quais ele irrompe, mas 

de sublinhar que, só por sua existência, todo discurso marca a possibilidade de uma 

desestruturação-reestruturação dessas redes e trajetos: todo discurso é um índice 

potencial de uma agitação nas filiações sócio-históricas de identificação [...] 

(PÊCHEUX, 2008, p. 56). 

 

Percebe-se, nessa passagem, um caráter mais apurado em suas interpretações da 

produção dos sentidos em relação ao objeto da disciplina que constituíra. O discurso mostra-

se, então, central, pois para ele, todo discurso se constitui a partir de uma memória e do 

esquecimento de outro (PÊCHEUX, 2008). Nesse estudo, defende que é pela repetição de um 

enunciado (On a gagné
44

) que surge a impressão de que ele já estava colado a um 

acontecimento. E, nessa direção, afirma o caráter de mobilidade de todo discurso. 

À esteira de Pêcheux, mas mostrando que há muito para se ver no discurso, Orlandi 

(2002a, p. 26) assegura que no gesto de compreender há o interesse em “[...] saber como um 

objeto simbólico produz sentidos”, seja ele um enunciado, um texto, uma pintura, uma 

música, uma propaganda, etc, “É saber como as interpretações funcionam.” (ORLANDI, 

2002a, p. 26). E o discurso, segundo a autora, “[...] é o objeto que nos permite observar as 

relações entre a ideologia e a língua, lugar em que se podem analisar os efeitos do jogo da 

língua na história e os efeitos desta na língua.” (ORLANDI, 2002a, p. 26). Pode-se dizer, 
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então, que sob essa perspectiva, o discurso é visto como “o confronto do simbólico com o 

político”. 

Ao falar sobre a Inquietação do discurso, Denise Maldidier, autora e amiga de 

Pêcheux, assinala que a AD é “[...] uma disciplina inquieta com seu objeto.” (MALDIDIER, 

2003, p. 76). Conta que a principal preocupação de Michel Pêcheux estava mesmo na relação 

entre o discurso e a prática política, atravessada pela ideologia. E, no intuito de mostrar esta 

ligação, Pêcheux desenvolveu uma teoria e uma metodologia de análise para lidar com as 

questões concernentes a esse objeto. Nesse percurso, ele revela, então, que o “ponto nodal” de 

sua teoria é o discurso, ou seja, “[...] este objeto construído, que a imagem „do nó‟ me parece 

melhor convir.” (MALDIDIER, 2003, p. 45, grifos nossos). 

O conceito de discurso remete a sua própria etimologia. O termo discurso vem do 

Latim discursus, us (4ª declinação), e originou-se do verbo (tempo supino) discu rr ere (1572) 

que significa tratar, expor, analisar e também percorrer, atravessar, discorrer, falar em 

público (CUNHA, 1985, p. 269). Orlandi, nessa direção, reafirma que “[...] o discurso é assim 

palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem 

falando.” (ORLANDI, 2002a, p.15). Acentua que a língua não é algo pronto, e, por isso, o 

discurso não pode ser visto então como uma mensagem, como um esquema formado pelo 

emissor, receptor, código, referente e mensagem, como sustentam as teorias da comunicação. 

O que se procura em AD, portanto, é alcançar o funcionamento desse discurso “[...] na 

produção dos sentidos, podendo-se assim explicitar o mecanismo ideológico que o sustenta.” 

(ORLANDI, 2002a, p. 35). Assim é que a AD trabalha, então, “[...] a materialidade da 

linguagem em seu duplo aspecto: o linguístico e o histórico, enquanto indissociáveis no 

processo de produção do sujeito e do discurso e dos sentidos que (o) significam.” 

(ORLANDI, 2002a, p. 39, grifos nossos). Ou seja, para Pêcheux, um nó onde se intrincam 

todas essas grandes questões, que é impossível desatá-lo, pois não existe o que está fora, nem 

da língua, nem da ideologia, nem da história. É o lugar onde as palavras o encontraram.  

Mas quais as condições de produção do discurso?  
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2.1.4 Condições de Produção do Discurso 

 

 

Para responder à questão anterior, recorremos, primeiramente, a Courtine (2009) que, 

em sua Tese
45

, apresenta as origens dessa noção, relacionadas a três áreas do conhecimento: 

1) a análise de conteúdo, cujo objeto era a análise das Condições de Produção (CP) de textos; 

2) a sociolingüística, com o papel de uma origem indireta das CP, sendo as variáveis 

sociolinguísticas responsáveis pelas CP do discurso; 3) Discourse Analysis, de Harris, 

apontando a uma origem implícita, pois o nome CP não está dito na obra, apenas o termo 

“situação” é mencionado. 

Indicando que a sociolinguística, de vertente americana, “ignora a AD” (COURTINE, 

2009, p. 46) por conta de seus estudos que têm como objeto o bilinguismo, ou se referem à 

etnografia da comunicação, Courtine (2009) atribui, então, a Harris, um caráter espontâneo ou 

involuntário do conceito à noção de CP. Isso é justificado pelo fato de que “[...] a 

representação do exterior do objeto linguístico inscreve-se „espontaneamente‟ na 

caracterização psicossocial de uma situação de comunicação.” (COURTINE, 2009, p. 47), 

afirmando, por fim, que o caráter de origem direta é atribuído à psicologia social na formação 

da noção de CP.  

Corroborando com as ideias do autor, Maldidier (2003) salienta que a noção, inserida 

na referida área, abarca o esquema informacional da comunicação encetado por Jakobson. 

Mas ressalta que essas condições, ao serem relacionadas ao discurso, passam a se referir a 

tudo o que faz com que um discurso seja o que é: um objeto histórico e social. 

Essa noção passa, segundo Courtine (2009), por dois momentos de definição, os quais 

se dividem em dois conjuntos: os empíricos e os teóricos. No primeiro conjunto, as CP do 

discurso se confundem com a definição empírica de uma situação de enunciação; já o 

segundo se refere ao termo formação discursiva, recuperando os estudos de Foucault (1969). 

Assim, a definição empírica de CP se faz sob os planos histórico, psicossociológico e 

linguístico, e que também apresenta um conteúdo heterogêneo e instável ao mesmo tempo 

(COURTINE, 2009).  

Contudo, a primeira definição empírica de CP foi estabelecida por Pêcheux, na obra 

Por uma Análise Automática do Discurso, na qual afirma serem as CP “[...] lugares 
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determinados na estrutura de uma formação social, lugares cujo feixe de traços objetivos a 

sociologia pode descrever.” (PÊCHEUX, 2010a, p. 81). 

Mas, em outro momento, Pêcheux (1973)
46

, também apresentou o conceito de CP ao 

definir discurso sob três perspectivas.  Assim, é na primeira delas que se pode ver a 

ocorrência do sintagma, ao definir discurso como uma sequência variável em tamanho, “[...] 

geralmente superior à frase, referida às condições que determinam a produção dessa 

sequência em relação a outros discursos, sendo essas condições propriedades ligadas ao lugar 

daquele que fala e àquele que o discurso visa [...]” (PÊCHEUX, 2011b, p. 214, grifos nossos). 

Denominando, então, as condições a que se refere como CP do discurso, Pêcheux 

atribui-lhes o significado de um “[...] conjunto da descrição das propriedades relativas ao 

destinador, ao destinatário e ao referente, sob condição de dar imediatamente certo número de 

precisões.” (PÊCHEUX, 2011b, p. 214). É possível perceber, nessa primeira definição da 

noção de CP, uma releitura do esquema de comunicação de Jakobson, assim como já o fazia a 

psicologia social.  

Em seus estudos, acerca dessa noção, Pêcheux segue, então, explicando os usos que o 

termo produção pode apresentar, ou seja, o primeiro está no campo de linguistas ou 

psicolinguistas, ao utilizarem o termo para falar da produção de uma frase ou expressão; o 

segundo, pertence ao campo das ciências econômicas, referindo-se a um produto, a uma 

produção de um produto econômico, modo de produção, etc; finalmente, o terceiro, ao qual 

atribui a Althusser grande parte de seu uso, “[...] mas não somente por ele.”, se encontra na 

relação à “produção de um efeito.” (PÊCHEUX, 2011b, p. 215).  

Justificando o uso da terceira perspectiva em seus estudos, afirma que é por essa via 

que empreenderá suas considerações, ou seja, à “[...] produção remetendo a efeito e condições 

pelas quais esse efeito é produzido ou não produzido.” (PÊCHEUX, 2011b, p. 215).  

Assim é que, ao esclarecer que os processos discursivos apresentam duas ordens de 

pesquisa, ou seja, o estudo das variações específicas ligadas aos processos de produção 

particulares considerados sobre o “fundo invariante” da língua; e o estudo da ligação entre as 

circunstâncias de um discurso e seu processo de produção, Michel Pêcheux, por meio de um 

exemplo, mostra as condições de produção de um discurso político. Distingue, então, por essa 

via de explicação, o discurso para Saussure, mostrando que este estaria na ordem da fala, 

enquanto que para um sociólogo, discurso estaria na ordem do lugar, no interior de 
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determinada formação social. Contudo, do ponto de vista de Pêcheux, “[...] um discurso é 

sempre pronunciado a partir de condições de produção dadas [...]” (PÊCHEUX, 2010a, p. 75, 

grifos do autor). 

Na mesma trilha indicada por Pêcheux, e na tentativa de mostrar o que são as CP de 

um discurso, apresentamos uma SD produzida por um sujeito-professor, que já ocupou um 

importante cargo de gestão na universidade. Ele fala em construir essa universidade, construir 

um curso numa determinada cidade. 

 

SD 01
47

- Cláudia: Qual é a sua participação na construção do sistema educacional do município 

de Barra do Bugres?  

Professor JU: A de fazer coisas para a Educação como eu fiz: de construir uma universidade assim... 

uma universidade que não tinha absolutamente nada, não tinha uma folha de papel e você... ir aos 

poucos, convencendo pessoas, foi o primeiro momento. Escrever cursos, coisa que a gente também 

não aprende, mas que você busca e constrói. Convencer pessoas muito complicadas, pessoas muito 

instruídas, pessoas com bastante experiência, você tem que convencê-las. Você, com o seu pouco 

conhecimento, mas você tem que convencer doutores, reitores e governadores, deputados, de que 

seria importante construir uma universidade, construir um curso numa determinada cidade.  

 

No excerto acima, as marcas das condições de produção que constituem a 

discursividade do enunciado do professor em sua materialidade, remetem às condições 

históricas da produção e circulação desse discurso, ou seja, o sujeito-professor fala a partir de 

lugares que foram historicamente construídos. É possível observar também, na sequência, a 

orientação do sujeito-professor, suas posições e a ideologia que o interpela, pois, para 

Pêcheux (2010a), as CP incluem, além dos aspectos histórico e social, os aspectos de ordem 

ideológica.  

Esses aspectos de ordem ideológica formam o imaginário que designa o lugar que os 

sujeitos do discurso, ou seja, tanto o remetente quanto o destinatário, se atribuem 

mutuamente. Como nos recorda Pêcheux, “[...] um discurso é sempre pronunciado a partir de 

condições de produção dadas.” (PÊCHEUX, 2010a, p. 77). 

Assim, no exemplo indicado, o professor evoca um assunto que é do conhecimento de 

muitos na sociedade na qual está inserido. Sabe que pessoas influentes o apoiaram em suas 

ações para a construção da universidade, e que trabalhou para esse reconhecimento. Assim, as 

condições de produção desse discurso remetem a um discursivo anterior ao que ele está 

dizendo. Ele se refere à fundação da universidade como um acontecimento, o qual ele 

significa de modo a valorizar as atividades políticas prévias à instalação da universidade, 
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destacando as dificuldades de fundar e gerir essa instituição numa região que era ainda pouco 

desenvolvida. Ele avalia o que vivenciou ao organizar uma universidade, rememorando as 

relações políticas como acertadas. O sentido de satisfação a partir dos fatos retomados na 

memória no momento em que ele enuncia caracteriza a posição de sujeito assumida. Tudo 

isso mostra a relação do discurso com o seu lugar em um mecanismo institucional 

extralinguístico (PÊCHEUX, 2010a). Desse modo, na SD do sujeito entrevistado, as CP 

apontam à posição de sujeito-gestor que ele está representando ao enunciar. Ele adere ao 

sentido já instituído de que ao administrador cabe saber buscar apoio político de pessoas 

influentes na sociedade para conseguir realizar as suas atividades de gestor. Deve saber se 

relacionar e se comunicar com pessoas mais instruídas e de maior poder político, esforçando-

se para conseguir os objetivos concernentes à missão representada. Num contexto de 

dificuldades, assume a posição de um administrador educacional ousado, desbravador que 

enfrentou uma tarefa difícil e saiu-se bem.   

Dessa forma, o sentido de universidade aparece como algo já estabelecido, algo que 

vem do exterior e é chamado a colaborar com o sujeito-professor. Esse termo passa, então, a 

ocupar o papel do realizado do discurso. 

Para Orlandi (2002a) essas condições se caracterizam por apresentar um sujeito que 

está inserido em uma situação. A autora aponta também que elas compreendem 

fundamentalmente os sujeitos e a situação (ORLANDI, 2002a). Aqui entra também a 

memória, e essa também é constitutiva dessas condições. Portanto, há que se considerar, além 

do contexto imediato no qual é produzido o discurso, o contexto amplo. Assim, ao primeiro 

deles, se referem o local, os sujeitos, o momento e o suporte no qual se inscreve o discurso; já 

no segundo, são contemplados os “[...] elementos que derivam da forma de nossa sociedade, 

com suas Instituições [...]” (ORLANDI, 2002a, p. 31), e a história que afeta os sujeitos em 

suas posições políticas.  

O que se delineia, então, a partir das considerações acima, é que o discurso deve ser 

remetido às relações de sentido nas quais é produzido, ou seja, ele sempre se forma “[...] sobre 

um discursivo prévio, ao qual ele atribui o papel de matéria-prima, e o orador sabe que 

quando evoca tal acontecimento, que já foi objeto de discurso, ressuscita no espírito dos 

ouvintes o discurso no qual este acontecimento era alegado [...]” (PÊCHEUX, 2010a, p. 76).  

Também é possível, na SD, concordar com o que Orlandi (2001) considera sobre a 

condição de produção daquilo que é dito, em relação ao não materializado. Ou seja, é preciso 

silenciar para ouvir, pois existe no discurso e produz sentidos. Dessa forma, no momento da 

enunciação, foi possível identificar, na fala do sujeito-professor, marcas que se remetiam a um 
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momento anterior, mesmo não sendo ditas, mas que retornaram no tempo presente da 

enunciação produzindo sentidos. 

Portanto, para Orlandi & Lagazzi-Rodrigues (2006, p.16) “[...] pensar o texto em seu 

funcionamento, é pensá-lo em relação às suas condições de produção, é ligá-lo a sua 

exterioridade”, ou seja, o discurso não pode ser analisado sem levar em consideração as CP do 

mesmo, pois “[...] a própria textualidade traz nela mesma sua historicidade, isto é, o modo 

como os sentidos se constituem, considerando a exterioridade inscrita nela e não fora dela.” 

(ORLANDI; LAGAZZI-RODRIGUES, 2006, p. 16). 

Como visto, há que se considerar as CP na formulação de um discurso. Mas é 

necessário que esse discurso se materialize, de alguma forma, para que o sentido seja 

apreendido. Onde se materializaria, então, o discurso? 

 

 

2.1.5 Intradiscurso 

 

 

Sob a pele das palavras há cifras e códigos  

 

Carlos Drummond de Andrade
48

 

 

 

Ao discutir o conceito de campo semântico em Por uma análise automática do 

discurso (1969), Michel Pêcheux já afirmava que essa noção estava próxima ao campo das 

significações, mas que ela não dava conta dos efeitos sequenciais ligados à discursividade. 

(PÊCHEUX, 2010a). Nessa exposição, propõe que, na produção de um discurso dado, não se 

pode relacioná-lo somente “à natureza dos predicados que são atribuídos a um sujeito, mas 

também às transformações que esses predicados sofrem no fio do discurso e que os 

conduzem a seu fim, nos dois sentidos da palavra.” (PÊCHEUX, 2010a, p. 73, grifos do 

autor, ênfase nossa), levando-o a descartar a possibilidade de trazer tal conceito para o 

referencial teórico que estava se configurando, pois o que propunha estava além da 

Linguística. 

                                                           
48

 ANDRADE, Carlos Drummond de. A flor e a náusea (1945).  In: A rosa do povo. 27ª ed. Rio de Janeiro: 

Record, 2003. 

 
 



50 

 
 

Parece, então, que Pêcheux, desde o início de seus estudos em AD já anunciava um 

termo que iria se referir “especificamente” à materialidade do discurso. Mas é em Semântica e 

discurso: uma crítica à afirmação do óbvio (1975) que irá estruturá-lo de fato, ao afirmar que 

tal conceito se referia ao funcionamento do discurso em relação a ele mesmo. Ou seja, “[...] o 

que eu digo agora, em relação ao que disse antes e ao que direi depois, logo o conjunto de 

fenômenos de „co-referência‟ que asseguram o que podemos chamar o „fio do discurso‟, 

enquanto discurso de um sujeito.” (PÊCHEUX, 2009a, p. 153).  

Nessa direção, e trabalhando também a questão do sentido e da enunciação, Jaqueline 

Authier-Revuz (1978) mostra que o surgimento do outro no discurso põe “[...] em evidência 

as rupturas enunciativas no „fio do discurso‟, o surgimento de um discurso outro no próprio 

discurso.” (MALDIDIER, 2003, p. 73). A heterogeneidade, objeto de estudo da autora, 

deveria estar em um plano para que se materializasse. 

Mas a preocupação de Pêcheux direcionava-se para o modo como se realizava o 

funcionamento do discurso em relação a si mesmo, isto é, a materialização, no discurso, da 

relação entre sujeito e sentido. E, como resultado dessas relações, cunhou o termo 

intradiscurso para se referir, então, ao fio do discurso, isto é, a dimensão horizontal, linear, 

onde ocorrem esses funcionamentos.  

O que Pêcheux põe em evidência, ao considerar esse conceito, é o lugar da formulação 

dos enunciados na língua, a sua dimensão horizontal, na qual o enunciado é colocado em 

sequência. E, a fim de explicitar esse termo, apresentamos a seguinte SD extraída da fala de 

um entrevistado: 

 

SD 02 - Cláudia: Como você trabalha o currículo de Língua Portuguesa? 

Professor AB: O que eu exijo muito para os alunos é o seguinte: que eles leiam muito porque quem 

não lê não produz. É só através de uma leitura é que eles também vão ter conhecimento das 

concordâncias nominais, verbais, de como é feito uma produção, como que se desenvolvem textos e 

como eles têm conhecimento da leitura interpretativa, quer dizer, não um leitor leigo, mas ler 

interpretando, analisando o texto.   

 

Na SD, ao articular sua resposta à pesquisadora, o entrevistado o faz por meio de 

enunciados. Verifica-se que, no fio do discurso, no caminho da enunciação do entrevistado, 

inscrito na parte observável do discurso inscrita na cadeia linear, “na superfície do dizer” 

(AUTHIER-REVUZ, 2011b), está o próprio dizer desse sujeito. Assim, a própria sequência 

discursiva é o intradiscurso, que é também o lugar onde o pré-construído, os já-ditos que o 

atravessam se instalam e são percebidos.   
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Certo é que o trabalho de Pêcheux e de seus sucessores mostrou a possibilidade de se 

ver, no intradiscurso, isto é, o conceito teórico de “fio do discurso”, a formulação do discurso, 

o discurso transverso, “o que vem de palavras” (AUTHIER-REVUZ, 2011b). E é por esse fio 

que o discurso vem, que ele corre. Mas o discurso não vem só, pois Sob a pele das palavras 

há cifras e códigos. Há o interdiscurso. 

 

 

2.1.6 Interdiscurso 

 

 

Se pelas palavras vem o discurso, por onde viriam, então, os sentidos desse discurso? 

E é Pêcheux quem responde que eles viriam pela memória, mas uma memória discursiva, 

constituída pela relação dialética entre língua e história.  

Diferentemente da memória histórica, a memória em AD se refere aos movimentos 

pelos quais o sujeito acessa um já-dito e constrói o seu dizer (PÊCHEUX, 2007). Já para o 

historiador, ela não estaria ligada diretamente à língua, ao dizer, mas sim aos acontecimentos, 

às lembranças. Neste domínio, ela se realizaria por meio de um processo vivido, conduzido 

por grupos vivos, em evolução permanente, como assegura Pierre Nora (1993), e “[...] aberta 

à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, 

vulnerável a todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas 

revitalizações.” (NORA, 1993, p. 9). Para esse autor, ela é vivida no interior, mas necessita de 

suportes exteriores e de referências tangíveis de uma existência que só vive através dela. Por 

esse motivo, a necessidade do arquivo para marcar o contemporâneo a fim de preservar o 

presente e o passado (NORA, 1993). 

Nessa direção, Maurice Halbwachs, em A memória coletiva (1949), mostra que ela 

também pertence a um grupo, mas que no momento em que esse grupo desaparece, a única 

maneira de salvar as lembranças, para o autor, deve ser a de fixá-las “[...] por inscrito em uma 

narrativa seguida uma vez que as palavras e os pensamentos morrem, mas os escritos 

permanecem.” (HALBWACHS, 2006, p. 80-81). 

Ao contrário do que é visto nesse domínio, a memória discursiva, em AD, é aquela na 

qual “fala uma voz sem nome” (COURTINE, 1982), e não uma voz de um grupo, assim como 

asseguram os historiadores. É aquela em que “[...] algo fala antes, em outro lugar, 

independentemente.” (PÊCHEUX, 2009a, p. 149), produzindo o efeito do já-dito, e que torna 

possível o retorno ao dizer pré-construído, não necessariamente inscrito em uma narrativa. 
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É, então, em Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio (1975) que 

Pêcheux estabelece o termo interdiscurso para designar o lugar em que se constitui a 

intersecção de discursos outros que se atravessam no mesmo espaço de dizer a partir do pré-

construído. Afirma que o interdiscurso é “todo complexo com dominante” (2009a, p. 149), 

considerando-o “[...] enquanto discurso-transverso (que) atravessa e põe em conexão entre si 

os elementos discursivos constituídos pelo interdiscurso enquanto pré-construído, que 

fornece, por assim dizer, a matéria-prima na qual o sujeito se constitui como „sujeito-

falante‟[...]” (PÊCHEUX, 2009a, p. 154). 

Mas é em Papel da memória (2007) que Michel Pêcheux realiza um debate mais 

apurado em relação à memória discursiva. Ao apresentar as principais ideias surgidas durante 

um colóquio reunindo pesquisadores de distintas áreas, sintetiza as discussões em torno da 

memória dizendo que, face a um texto,  

 

[...] ela surge como acontecimento a ler, vem restabelecer os „implícitos‟ (quer dizer, 

mais investigativa e o referencial teórico-metodológico da AD em evidência, 

tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, discursos-

transversos, etc.). (PÊCHEUX, 2007, p. 52).  

 

Finalizando os trabalhos, Pêcheux afirma que uma memória deve ser entendida, em 

AD, “[...] não no sentido diretamente psicologista da „memória individual‟, mas nos sentidos 

entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em práticas, e da memória 

construída do historiador.” (PÊCHEUX, 2007, p. 50). Portanto, falar em memória, em AD, 

faz-se necessário ir além do espaço das relações mentais para compreendê-la, conferindo-lhe 

características distintas da memória histórica.  

Eis, então, o processo de constituição do discurso, diz Orlandi (2007, p. 41), “[...] a 

memória, o domínio do saber, os outros dizeres já ditos ou possíveis que garantem a 

formulação (presentificação) do dizer, sua sustentação.” Para a autora, esse é um processo 

necessário, pois, “[...] para que as nossas palavras façam um sentido é preciso que (já) 

signifiquem.” (ORLANDI, 2002a, p. 33). 

Com o intuito de ilustrar o conceito de interdiscurso, a SD abaixo apresenta um 

momento de uma entrevista com uma professora.  

 

SD 03 - Cláudia: O que mais dificulta o seu trabalho? 

Professora AF: E o que dificulta é... como sempre, o desinteresse; às vezes, o aluno. Por eu trabalhar 

só com o terceiro ano (EM), eu recebia os alunos... às vezes, até falavam assim: “não sei como que eu 

passei!”. E eu sempre avaliei, tá. Eu sou meio que assim coronel nisso. Trabalhava com avaliação, 

sabe. De vários tipos, mas tinha avaliação. Ele sabia de onde saía a nota dele. 
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 Ao ser interrogada sobre o que mais dificultaria o seu trabalho, a professora responde 

que o desinteresse do aluno era o maior empecilho em sua prática escolar.  Ao utilizar o 

discurso direto para trazer a fala de um aluno, é possível perceber que a responsabilidade por 

esse desinteresse se desloca para o sistema de ensino no qual estão inseridos tanto a 

professora quanto o aluno. 

  A Escola Organizada por Ciclos de Formação Humana (EOCFH), sistema de ensino 

implantado no Estado de Mato Grosso, e também em outros estados brasileiros com algumas 

variações, foi adotado em substituição ao sistema seriado, tendo como uma de suas principais 

características: assegurar a todos os estudantes “[...] a continuidade no processo de ensino-

aprendizagem, concluindo o Ensino Fundamental em 9 anos, conforme legislação.” (MATO 

GROSSO, 2013, p. 9)
49

. Durante um interstício de três anos (duração de cada ciclo
50

) são 

feitos relatórios individuais os quais apresentam as dificuldades e avanços de cada aluno. Se 

ao final do período o aluno se encontrar em condições de avançar para a próxima etapa, ele 

prosseguirá. Caso haja alguma dificuldade que o impeça de continuar, a equipe escolar deverá 

garantir formas de recuperá-lo, evitando, dessa maneira, as reprovações.  

  O enunciado “não sei como que eu passei!” é trazido, então, para a situação de 

entrevista pela professora, e que remete à memória manifestada na SD produzida pelo aluno. 

Esse enunciado, inscrito tanto na memória discursiva do sujeito-professor quanto na do 

sujeito-aluno, possivelmente, foi formulado a partir do conhecimento que esse tinha a respeito 

do sistema de ensino adotado, cuja passagem de um nível a outro é realizada sem avaliações, 

apenas com o parecer da comunidade escolar. É uma situação vivenciada pelo aluno ao longo 

de todo o percurso escolar (está no último ano), e que se materializou no discurso, sendo 

recuperado pela professora com o intuito de corroborar em sua resposta. 

Para Orlandi (2002a), o enunciado em questão disponibiliza “[...] dizeres que afetam o 

modo como o sujeito significa em uma situação discursiva dada.” (ORLANDI, 2002a, p. 31), 

e em condições de produção do discurso que “[...] incluem o contexto sócio-histórico, 

ideológico.” (ORLANDI, 2002a, p. 30). O contexto vivido pelo sujeito-aluno abrange esse 

sistema de ensino. 

Dessa forma, tudo o que se sabe sobre as práticas educativas no que concerne aos 

regimes de progressão continuada tão “questionados”, mas que, de alguma forma, foram 

marcantes durante a vida escolar do aluno, lhe veio à memória sob a forma de um pré-
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construído, de um já-dito. Ou seja, aquilo que é dito em outro lugar (por outros alunos e 

também por outros professores), “[...] também significa nas „nossas‟ palavras.” (ORLANDI, 

2002a, p. 32). Essas experiências passadas, trazendo a relação entre o já-dito e o que está 

sendo dito, ou seja, é uma relação que existe “[...] entre o interdiscurso e o intradiscurso, entre 

a constituição do sentido e de sua formulação.” (ORLANDI, 2002a, p. 32). E na formulação 

do discurso, “[...] aquilo que estamos dizendo naquele momento dado, em condições dadas.” 

(ORLANDI, 2002a, p. 32). No enunciado, aquilo que o aluno disse naquele momento para a 

professora, sob determinadas condições.  

E, como sujeito da AD, descentrado, o sujeito-aluno encontra no interdiscurso um 

saber já construído e que é retomado por ele, trazendo, dessa maneira, repetições e 

reformulações, pois ao chegar ao último ano de sua escolarização, ele indaga a professora e, 

consequentemente, indaga o sistema no qual passou sua vida escolar. 

Percebe-se, ainda, que o sujeito-professor partilha da imagem construída na memória 

discursiva do sujeito-aluno, mas não se rende a ela, pois fala que: “E eu sempre avaliei, tá. Eu 

sou meio que assim coronel nisso. Trabalhava com avaliação, sabe. De vários tipos, mas 

tinha avaliação. Ele sabia de onde saía a nota dele.”, demonstrando um efeito de resistência 

ao sistema. Mesmo estando neste, ela se opõe, dizendo que adota formas de avaliações para 

que o aluno avance. 

Essa relação interdiscursiva, que ocorre nos enunciados que circulam na comunidade 

escolar, dialoga para a constituição do discurso pedagógico. A presença de outros discursos 

vem à tona, mostrando que o discurso pedagógico é, então, atravessado por outros discursos, e 

o interdiscurso se caracteriza como uma maneira real de constituição desse. Portanto, no 

interdiscurso há diferentes discursos, vindos de diversos momentos históricos e lugares 

sociais, o lugar onde se trabalha a exterioridade discursiva. O que o define é a sua 

objetividade material contraditória, ou seja, que reside no fato de que algo fala antes, em outro 

lugar e independentemente (PÊCHEUX, 2009a). Mas o sujeito não se dá conta disso porque é 

o “esquecimento nº 1” que age nessas situações. Ou seja, o sujeito-aluno tem a ilusão de ser 

origem do que diz. 

Assim, olhando o entrelaçamento em que vivem esses dois conceitos, intradiscurso e 

interdiscurso, e que apontam, necessariamente, à noção de discurso, Courtine (1982) ressalta 

que no primeiro se encontra a formulação da enunciação (o diferente), enquanto que no 

segundo, há a constituição do enunciado (o mesmo), no aqui e agora do sujeito.  

E é no enunciado, “[...] linguisticamente descritível como uma série de pontos de 

deriva” (PÊCHEUX, 2008, p. 53), que é possível ocorrer a interpretação. Essa possibilidade 
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de interpretar remete à constituição do sentido, o que implica na inscrição do sujeito no 

discurso, pois “Diante de qualquer objeto simbólico „x‟ somos instados a interpretar „y‟.” 

(ORLANDI, 2007, p. 32); é nesse movimento que o sentido se instaura e constitui efeitos. 

Que efeitos? 

 

 

2.1.7 Efeito de sentidos 

 

 

Há entre quem sou e estou 

Uma diferença de verbo 

Que corresponde à realidade. 

 

Fernando Pessoa
51

 

 

 

Responder a essa questão implica retornar aos primórdios da AD, pois 

concomitantemente a essa época, Althusser (1969-1970) já indicava também a presença do 

termo “efeito” em Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado, ao mostrar que  

 

[...] não é ao nível da empresa que a reprodução das condições materiais da 

produção pode ser pensada, porque não é na empresa que ela existe nas suas 

condições reais. O que se passa ao nível da empresa é um efeito, que dá apenas a 

ideia da necessidade da reprodução, mas não permite de modo algum pensar-lhe as 

condições e os mecanismos. (ALTHUSSER, 1980, p. 14, grifo nosso). 

 

Mas é na AAD-69 que nota-se a preocupação de Michel Pêcheux (2010a, p. 62) com o 

termo “efeito de sentidos”. Em sua exposição sobre o método de dedução frequencial, ou seja, 

aquele que se caracteriza por ser “[...] um processo que consiste em recensear o número de 

ocorrências de um mesmo signo linguístico em uma sequência [...]”, Pêcheux faz uma 

comparação entre a superfície do texto com uma determinada população. Para ele, utilizando-

se de tal método seria possível contar essa população, descrevê-la, levando-o até mesmo a 

afirmar que esse método consistiria, então, em uma demografia do texto. Contudo, continua 

ele, não seria possível, por meio desse método, apreender efeito de sentidos atribuídos ao 

texto, tampouco relacioná-lo a outros sentidos de outros textos.  
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Assim, ao repensar o esquema informacional proposto por Jakobson, em relação aos 

protagonistas do discurso e de seu referente, Pêcheux observa que esse esquema, que se refere 

à sequência verbal emitida por A em direção a B, refere-se à mensagem como transmissão de 

informação. Assevera que a noção de discurso “[...] implica não se tratar necessariamente de 

uma transmissão de informação entre A e B, mas de um „efeito de sentidos‟ entre os pontos A 

e B.” (PÊCHEUX, 2010a, p. 81). Observa-se, aqui, pela primeira vez, o uso do conceito de 

discurso como efeito de sentidos entre interlocutores, e sobre esses, Courtine (2009, p. 32) 

ressalta que “[...] se os processos discursivos constituem a fonte da produção dos efeitos de 

sentido no discurso, a língua, pensada como uma instância relativamente autônoma, é o lugar 

material onde se realizam os efeitos de sentido”.  

Pensando nesses efeitos, apresentamos para esta análise, uma SD na qual é possível 

apreender efeitos de sentidos decorrentes do uso de enunciados interrogativos encerrados por 

“né”, em uma situação de entrevista, em que o professor se pronunciou sobre a formação 

continuada. 

  

SD 04 - Cláudia: Como é que você pensa que deveria ser a formação continuada? 

Professor AC: Primeiro, teria que ser primeiro, mas uma coisa esbarra na outra... o carro de 

entrada, primeiro teria que ser uma coisa mais séria. Por onde eu passei, as pessoas vão falar na 

educação continuada, ele vai na internet, porque eu sou analfabeto na internet, nesse negócio eu 

sou analfabeto mesmo. Agora eu estou aprendendo e estou até gostando, eu estou fazendo pesquisa 

mais rápido. Eu sou daquele tempo que você tinha que ir no livro para achar uma coisa... e tira 

aquela folha...por exemplo: outro dia nós .... e nós estávamos falando de Gadotti, Moacir Gadotti, 

você conhece muito bem, tenho certeza, né?
(1) 

Conhece Gadotti, é lógico, desculpe essa pergunta. 

(Cláudia: Conheço, mas não tanto.). Isso, Educação, porque se você, é... não conhece Godotti, 

não conhece Paulo Freire, porque ele é, digamos assim, o moleque de recado de Paulo Freire. 

(Cláudia: O representante...). Isso, tudo bem. Só que eu notei que ninguém tinha nem noção de 

quem era Gadotti. Já tinham até falado assim: “Não, esse tinha um boteco ali perto da UNEMAT, o 

Gadotti.” Então, sabe como é que é... porque o cara tem que plantar cana no Assari, porque ele não 

gosta de estudar. Aquele negócio todo, sabe? Então, quer dizer que fica uma coisa... imagine eu, do 

jeito que eu falo, gosto de falar num lugar onde todo mundo está... as colegas limpam a unha, 

aproveitam para levar o estojinho para limpar a unha e tal, não é?
(2) 

Se você quiser ver, venha na 

próxima que você vai ver. Aí eu não vou mentir sozinho, você vai me ajudar a não mentir, né?
(3) 

(Cláudia: Eu?!). Você... as colegas limpando unha, você está entendendo. Não é que eu estou 

metendo o pau na nossa formação continuada, e eu falo isso em qualquer lugar. E eu não tenho 

medo se eu ofender alguém. E se alguém falar, mas ninguém vai falar porque finge que está aí, é 

melhor ficar quieto, né?
(4) 

O que mais? Entendeu? 

 

Retomando, então, a categoria de língua, tem-se que todo discurso, para Pêcheux 

(2008), se desenvolve sobre a base das leis internas da língua, mas afirma que os sentidos não 

estão na língua, ou seja, eles se encontram à deriva das possibilidades do dizer, sofrendo seus 

efeitos e suas determinações. Nas palavras do próprio Pêcheux “[...] todo enunciado, toda 

sequência de enunciados é, pois, linguisticamente descritível como uma série (léxico-



57 

 
 

sintaticamente determinada) de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar a interpretação.” 

(PÊCHEUX, 2008, p. 53, grifos nossos).  

Colocando os sentidos à deriva e sendo um lugar de interpretação, a língua não é, 

então, transparente, pois existem falhas e equívocos, sendo esses próprios da incompletude da 

língua (ORLANDI, 2002a). Como lembra Leandro-Ferreira (2005, p. 17) “O fato linguístico 

do equívoco não é algo casual, fortuito, acidental, mas é constitutivo da língua, é inerente ao 

sistema. Isto significa que a língua é um sistema passível de falhas e por essas falhas, por 

essas brechas, os sentidos se permitem deslizar, ficar à deriva.”  

Oscilam, a partir do lugar discursivo do sujeito-professor entrevistado, efeito de 

sentidos vinculados ao emprego de “né?”, considerado como marca discursiva, em cada uma 

das ocorrências
52

 na SD mobilizada
53

. A nosso ver, essa é uma maneira do sujeito-professor 

posicionar-se frente a um elemento do saber pertencente a sua FD, pois o esperado, aquilo que 

o sujeito-professor deveria dizer, não é dito, e irrompem na cadeia linguística outros dizeres, 

inaugurando um furo nos enunciados produzidos por ele. Dessa maneira, a presença 

“incômoda” de palavras ditas na situação de entrevista suscitou o estranhamento, o que levou 

a outros gestos de interpretação. Encontramos, então, nas palavras de Leandro-Ferreira 

(2000), a justificativa e a pertinência para a realização da análise que empreendemos, quais 

sejam: 

 

Os enunciados da língua podem sempre escapar à organização da língua, ao trabalho 

da razão e da lógica sobre a linguagem. É neste espaço que se localizam os „furos‟ e 

as „falhas‟ que são estruturantes e próprios à ordem da língua. É o lugar enfim da 

incompletude da linguagem, onde tudo e tanto acontece [...] (LEANDRO-

FERREIRA, 2000, p. 24). 

 

Para a condução da análise discursiva, recorremos inicialmente a subsídios linguísticos 

sobre a partícula “né?”.  

Em estudo sobre a conversação, Marcuschi (1991) apresenta, dentre vários aspectos 

abordados, os marcadores conversacionais. Questionando os modos como falante e ouvinte 

interagem em um meio conversacional, o autor discorre que tais marcadores obedecem “[...] a 

princípios comunicativos para sua demarcação e não a princípios meramente sintáticos.” 
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 As ocorrências do marcador foram separadas para fins de melhor visualização e compreensão. 
53 

Tal SD pertence a um sujeito que ocupa a posição de professor contratado em uma das instituições escolares 

investigadas, e que antecipadamente fora informado de que a entrevistadora era uma professora universitária, 

doutoranda em Educação. 
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(MARCUSCHI, 1991, p. 61). Esses, segundo o autor, podem iniciar ou finalizar um turno
54

 

ou até mesmo uma unidade comunicativa
55

, com o objetivo de orientar os falantes entre si. 

Classificando-os em três categorias assim nomeadas: recursos verbais, recursos não-

verbais e recursos supra-segmentais, o linguista mostra que os primeiros não contribuem 

necessariamente para informações novas no desenvolvimento do tópico, mas situam-no no 

contexto geral, particular, ou individual na conversação; já os segundos, estabelecem, regulam 

e mantêm o contato, tais como o olhar, o riso, a cabeça e seus movimentos; quanto aos 

terceiros, esses são de características linguísticas, ou seja, a pausa e o tom de voz 

(MARCUSCHI, 1991).    

Assim como o fez o estudioso da Teoria da Conversação, nessas análises, a ênfase será 

atribuída aos primeiros, ou seja, aos sinais verbais, os quais se subdividem em dois grupos, 

segundo o critério de fonte de produção: 1) sinais do falante; 2) sinais do ouvinte. Cabe 

lembrar que ambos os sinais podem estar em diversas posições dentro do turno ou da 

sequência de turnos de fala (MARCUSCHI, 1991). 

Ressaltando que “[...] o poder comunicativo de tais sinais é imenso” (MARCUSCHI, 

1991, p. 67), o autor explica o funcionamento desses marcadores, alocando-os em um quadro 

no qual estão agrupados segundo os critérios de origem (sinais do falante e sinais do ouvinte), 

além do lugar de ocorrência.  

Com a função de orientar os ouvintes, os sinais do falante podem estar pré ou pós-

posicionados, ou seja, no início ou no fim de um turno ou de uma unidade comunicativa; os 

sinais manifestados pelos ouvintes, por sua vez, orientam o falante, e são agrupados em 

convergentes, indagativos e divergentes (MARCUSCHI, 1991).  

No que concerne às funções conversacionais, os sinais produzidos pelo falante, 

segundo o autor,  

 

[...] servem para sustentar o turno, preencher pausas, dar tempo à organização do 

pensamento, monitorar o ouvinte, explicitar intenções, nomear e referir ações, 

marcar comunicativamente unidades temáticas, indicar o início e o final de uma 

asserção, dúvida ou indagação, avisar, antecipar ou anunciar o que será dito, 

eliminar posições anteriores, corrigir-se, auto-interpretar-se, reorganizar e reorientar 

o discurso
56

, etc. (MARCUSCHI, 1991, p. 71). 
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 O conceito de turno conversacional aqui adotado é definido por Marcuschi (1991) como “[...] aquilo que um 

falante faz ou diz enquanto tem a palavra, incluindo aí a possibilidade do silêncio”. Para o autor, o turno 

constitui-se como “uma das unidades centrais da organização conversacional.” (MARCUSCHI, 1991, p. 61). 
55

 Marcuschi (1991) compartilha da definição de Unidade Comunicativa com Rath (1979) como sendo uma “[...] 

categoria descritiva de unidades que podem ou não coincidir com a frase.” (Idem, p. 62). 
56

 O sentido aqui empregado por Marcuschi da palavra discurso equivale ao conceito de fala elaborado pelo 

linguista franco-suíço Ferdinand de Saussure, qual seja: uma maneira individual e concreta de habitar a abstração 

da língua; para Pêcheux, a discursividade não é a fala de Saussure.  
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Quanto à forma, às funções e às posições ocupadas por esses marcadores, o autor 

elenca seis categorias de classificação; neste tópico retomamos apenas uma delas a fim de 

subsidiar as análises do excerto que selecionamos para esta proposta de análise, qual seja: os 

sinais de saída ou entrega do turno que ocorrem ao final de cada turno, formada pelos 

marcadores “né”, “viu”, “entendeu?”, “é isso aí”, “o que você acha?”, predominando, nas 

ocorrências, sob a forma de uma indagação (MARCUSCHI, 1991, p. 71, grifos do autor, 

ênfase nossa). 

Em estudo no qual discorre sobre a negação, dentro da teoria polifônica,
57

 

Maingueneau (1997, p. 84) a define como “[...] uma proposição primeira e uma outra que a 

nega, mas o recurso à distinção locutor/enunciador permite ajustá-la e integrá-la a um quadro 

mais geral.” Contudo, para as análises que se seguem, procuramos trazer para as 

considerações um dos três tipos de negação apontados pelo autor, quais sejam: 1) a negação 

metalinguística (contradiz os próprios termos do enunciado); 2) a negação polêmica (o que é 

rejeitado é construído no interior da própria enunciação que o contesta); 3) a negação 

descritiva (os enunciados negativos, em geral, representam um conflito, sendo tomados em 

um interdiscurso que os opõe a outros enunciados). A última delas é a mobilizada para o 

estudo que desenvolvemos. 

Recorrendo, então, aos estudos de Ducrot (1987) para explicar por que a negação 

descritiva poderia ser tratada como um derivado “delocutivo”
58

 da negação polêmica, 

Maingueneau explica que essa ocorre “[...] quando um termo toma um novo sentido a partir 

de um emprego anterior em uma fórmula convencional.” (MAINGUENEAU, 1997, p. 84). E, 

por meio do enunciado “Paulo não está”, o autor afirma que nessa situação “[...] seria 

conferida ao seu enunciador a propriedade que, na negação polêmica, justificaria o locutor 

que se lhe opusesse ao afirmar o ponto de vista contrário, isto é, „Paulo está.‟” 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 84). 

Trazendo o exemplo acima para a análise em questão, no marcador conversacional 

“né”, forma reduzida de “não é”, tem-se que o ponto de vista desejado pelo falante, numa 

situação de interlocução, remete ao sentido de “é”, ou seja, a adesão do ouvinte; essa busca de 

adesão é devida ao componente interrogativo que acompanha o “né”. 
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 Polifonia é um conceito elaborado pelo linguista russo Mikhail Bakhtin (1895-1975), no início do século XX, 

o qual, segundo o filósofo, é parte essencial de toda enunciação, visto que em um mesmo texto ocorrem 

diferentes vozes, e que todo discurso é formado por diversos discursos. 
58

 A derivação delocutiva foi elaborada inicialmente por Emile Benveniste (1988) e se refere à formação de 

verbos a partir de substantivos, p.ex. o verbo esmolar, derivado do substantivo esmola.  
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Aprofundando um pouco mais essas discussões, Ilari (2002) amplia essa noção 

proposta por Benveniste (1988) em estudo no qual apresenta uma série de formações do 

português antigo e recente que se referem à delocutividade, incluindo também expressões. No 

exemplo
59

 a seguir, 

 A – Na festa de amanhã, você compra as bebidas, falou? 

 B – Falou! 

A faz uma pergunta que tem por objetivo obter de B a confirmação de que B está de acordo 

em comprar as bebidas e, para isso, A aplica à frase um tom interrogativo. Isso deveria levar a 

uma interpretação como “Para a festa de amanhã você compra as bebidas, foi isso que você 

disse?” (ILARI, 2002). Contudo, o autor verifica que essa interpretação não se sustenta, pois 

há situações nas quais B não chegaria a dizer nada. Assim é que, após discorrer sobre o modo 

pelo qual “falou” passou a ser incorporado pelos jovens brasileiros a ter um sentido de 

“assentimento”, de um modo mais expressivo do que o próprio advérbio sim, ou a repetição 

do verbo da pergunta (A – você compra as bebidas? / B – Compro.), o autor mostra que não 

seria possível compreender o que aconteceu se não fosse possível referir-se às situações 

dialógicas em que o deslocamento se produziu. (ILARI, 2002). Para ele, “[...] quando 

acontece uma derivação delocutiva, é evidente que um sentido literal é transgredido, e que 

não se pode mais calcular a significação do enunciado a partir da significação de suas partes.” 

(ILARI, 2002, p. 129). Trazendo o exemplo para este contexto, ao ouvir “né/não é”, o ouvinte 

poderia também fazer a opção pelo silêncio. 

Essa questão do silêncio, na perspectiva da AD, é discutida por Orlandi (2007b) ao 

afirmar que, como “[...] as palavras são múltiplas”, os “[...] silêncios também o são.” 

(ORLANDI, 2007b, p. 28). Nessa visão, o silêncio não é, então, qualquer silêncio, mas um 

silêncio que significa e, para a autora, existem ainda duas modalidades de silêncio: o fundador 

ou fundante e a política do silêncio. O primeiro é aquele que atravessa as palavras, indicando 

que o sentido pode sempre ser outro. Já a política do silêncio se refere ao fato de, quando 

enuncia, o sujeito apaga sentidos outros. Tal conceito é dividido em dois grupos: 1) o silêncio 

constitutivo que “[...] preside qualquer produção de linguagem.” (ORLANDI, 2007b, p. 73); e 

o 2) silêncio local, entendido como o procedimento de interdição do dizer do sujeito, por 

exemplo, a censura, quando ocorre a proibição da circulação de alguns sentidos (ORLANDI, 

2007b). 
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 Exemplo adaptado de Ilari (2002). 
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Trazendo essa discussão para o contexto da entrevista, em especial a SD em foco, os 

silêncios ocorreram em momentos nos quais se requereria a adesão/concordância do ouvinte 

em relação ao dito pelo falante.   

Retomando a SD em análise, observa-se que, contratado pela escola há muito tempo 

(quase um efetivo, segundo ele), o entrevistado sabe que a pesquisadora
60

 também é uma 

professora, e que talvez compartilhe das ideias por ele manifestadas durante a entrevista.  

Iniciando a resposta,  

(1) [...] e nós estávamos falando de Gadotti, Moacir Gadotti, você conhece 

muito bem, tenho certeza, né? Conhece Gadotti, é lógico, desculpe essa 

pergunta. (Cláudia: Conheço, mas não tanto.)[...] 

 

percebe-se uma possível identificação da posição do sujeito-professor com a posição da 

pesquisadora, ou pelo menos, uma tentativa que esse faz de tentar aproximar posições 

entendidas como possivelmente diferentes. Isso é feito excessiva e enfaticamente, “você 

conhece muito bem, tenho certeza”; “é lógico”, produzindo, inicialmente, um efeito de 

constrangimento: “conhece ou não conhece?, na entrevistadora. E, logo na sequência, esta 

tenta amenizar a ênfase ao dizer que conhece o autor, mas não da forma como o sujeito-

professor imaginava. Esse constrangimento resulta da posição assumida pelo entrevistado, o 

qual desqualifica as colegas professoras, alegando que estas não têm nenhum interesse pelo 

trabalho proposto nas formações, pois se põem a limpar as unhas durante os trabalhos e não 

conhecem os autores de referência (Paulo Freire e Moacir Gadotti). Grosseiramente, tenta 

constranger também a própria entrevistadora, ao pôr em dúvida se ela conhece Moacir 

Gadotti, o que significa estender o sentido de desqualificação também à universidade da qual 

ela é representante.  

Observando a dinâmica da resposta do sujeito-professor, logo na sequência, merece 

atenção o enunciado: Isso, Educação, porque se você, é... não conhece Godotti, não conhece 

Paulo Freire, porque ele é, digamos assim, o moleque de recado de Paulo Freire. (Cláudia: 

O representante...). A esse respeito, a reflexão que Jaqueline Authier-Revuz (2004; 2011a; 

2011b) empreende é relevante para a compreensão do funcionamento discursivo em questão, 

pois ao enunciar, o sujeito-professor “[...] se desdobra em dois, um que diz e o outro que se 

pronuncia de alguma forma sobre esse dizer.” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 82). Para a 

autora, “digamos assim”, ressalta o modo complexo, desdobrado do dizer - reflexivo e 

opacificante - que é o da modalidade autonímica, ou seja, “[...] quando o uso de um termo 
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 Com o intuito de me deslocar da situação de entrevista para fins de análise, utilizo o termo pesquisadora.  
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suspende localmente, no termo visado, o caráter absoluto, inquestionado, evidente, vinculado 

ao uso padrão das palavras.” (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 82). O que acorre, segundo 

Authier-Revuz (2004), é que a enunciação do signo, em vez de cumprir simplesmente no 

esquecimento que acompanha as evidências inquestionadas, redobra-se de uma representação 

dela mesma, duplica a referência à coisa por meio de uma autorreferência à palavra pela qual 

ela nomeia a coisa.  

Digamos assim é, então, aquilo que o sujeito-professor “suspende”, “trava”, “retém” o 

tempo em que “no mais adiante de uma segunda etapa (o moleque de recados de Paulo 

Freire), reclina-se sobre a primeira (... não conhece Godotti, não conhece Paulo Freire), 

desenrolando, assim, o metadizer que fala das palavras.” (AUTHIER-REVUZ, 2011a, p. 82). 

Por esse motivo, a denominação feita pela autora para se referir a tais ocorrências: palavras 

sobre palavras (AUTHIER-REVUZ, 2011b).  

Continuando a análise da resposta do entrevistado, 

(2) [...] as colegas limpam a unha, aproveitam para levar o estojinho para 

limpar a unha e tal, não é?[...] 

 

tem-se, nessa passagem, que o sujeito-professor requer novamente a concordância da 

pesquisadora ao mencionar o que ocorre, segundo ele, durante os encontros de formação 

continuada. Acredita que a pesquisadora, por ser mulher, irá “se identificar” com o que diz. 

Essa antecipação, em AD, se refere às Formações Imaginárias
61

 que correspondem à 

representação do lugar que os sujeitos se atribuem, pois segundo Orlandi (2002a) existe um 

processo de antecipação no qual todo sujeito se coloca no lugar de seu interlocutor, numa 

tentativa de antecipar-se ao sentido das palavras, procurando obter determinado efeito em seu 

ouvinte. É o que o sujeito-professor empreende nessa sequência, mencionando algo que 

pertence ao universo feminino (limpam a unha, o estojinho para limpar a unha), visto sob o 

interdiscurso, que são as relações desse discurso com outros discursos, historicamente já 

constituídos, que emergem na fala do sujeito-professor, “atravessando” o seu discurso 

(PÊCHEUX, 2009a). Percebe-se que esse modo de formulação do sujeito-professor mexe com 

a memória discursiva do feminino e que atravessa o intradiscurso, com o intuito de produzir 

um efeito de identificação da pesquisadora com aquilo que ele enuncia e, consequentemente, 

o efeito de adesão.    

 Já na sequência, 
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 Esse conceito é melhor discutido no item 2.1.8 
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(3) Se você quiser ver, venha na próxima que você vai ver. Aí eu não vou 

mentir sozinho, você vai me ajudar a não mentir, né. (Cláudia: Eu?!) 

 

a repetição das formas verbais flexionadas ou não, ver, venha, vai, vou, mentir, além da 

presença do marcador conversacional “né?”, operam como uma estratégia de ênfase com o 

intuito de que, frente à pesquisadora, o sujeito-professor não dê a impressão de que estaria 

mentindo em relação às informações, por ele repassadas, do que ocorre nos encontros de 

formação continuada. Assim, o efeito de convocação/convite nessa sequência, também se 

remete a outro, ou seja, o efeito de cumplicidade, pois o sujeito-professor requer que a 

pesquisadora venha a um desses encontros a fim de comprovar que o que fala é verdadeiro, 

tornando-a sua cúmplice (você vai me ajudar a não mentir). 

Contudo, esse convite inesperado não é compartilhado pela pesquisadora, causando-

lhe surpresa e espanto (Eu?!), o que pressupõe, nessa resposta, um não-dito: você está me 

estranhando? 

E, recuperando em Maingueneau (1997), no que concerne a negação descritiva, 

verifica-se que o enunciado negativo “não é?” representa, aqui, um conflito, sendo, então, 

tomado em um interdiscurso que o opõe a outros enunciados.  

 Entregando o turno da conversação para a pesquisadora, e se encaminhando para o 

final da resposta, o entrevistado assim conclui: 

(4) E se alguém falar, mas ninguém vai falar porque finge que está aí, é 

melhor ficar quieto, né? 

 

Encerrando a resposta à pergunta com o marcador “né?”, o entrevistado espera 

novamente pela adesão da pesquisadora à posição de desqualificação da formação continuada 

que defende, demonstrando, ao final, um sentido de silenciamento (é melhor ficar quieto) 

sobre o que ocorre nessas formações; o silêncio também é a escolha feita pela pesquisadora 

que prefere calar-se e se encaminhar para a outra pergunta do roteiro de entrevista. Para 

Orlandi (2007b, pp. 11-12), “[...] o silêncio é fundante (não há sentido sem silêncio).”  

O sujeito-professor sugere também que o tema educação continuada fica só no 

discurso (as pessoas vão falar na educação continuada) e que a mesma se restringe ao uso 

inadequado da internet (ele vai na internet); opõe-se a esse modo de entender a formação 

continuada, exagerando em sua oposição ao uso da internet (eu sou analfabeto na internet, 

nesse negócio eu sou analfabeto mesmo). Ao negar a formação continuada da forma como diz 

que os outros a estão significando, afirma a sua posição como favorável a uma formação 

continuada “mais séria”, como “teria que ser”, ou seja, que os envolvidos tenham mais 
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interesse em conhecer autores da educação, quando denuncia que: “ninguém tinha nem noção 

de quem era Gadotti”. Ele se coloca, então, numa posição diferenciada e superior em relação 

às colegas.  

Recuperando a epígrafe, Há entre quem sou e estou - Uma diferença de verbo - Que 

corresponde à realidade, essa pode se referir a um sujeito que está em um estado transitório, 

entre o que “é” e a posição discursiva que ocupa “estar” professor, (sujeito/sujeito-professor). 

O verbo, a palavra dita pelo sujeito, indica um sentido em relação à temática da formação 

continuada, mas de uma forma não esperada: “uma diferença de verbo”. Percebe-se, então, 

que as informações repassadas sobre a formação continuada podem ser, conforme pretende o 

sujeito-professor, aceitas pela pesquisadora. Nessa situação de entrevista, ele imagina que seu 

interlocutor (a pesquisadora) desconheça as informações que ele está repassando. Tais 

informações devem, segundo o que o professor espera, ser aceitas e incorporadas por ela. Essa 

relação entre interlocutores, cabe aqui lembrar, foi também objeto de estudo de Michel 

Pêcheux, que destacou as Formações Imaginárias. 

 

 

2.1.8 Formações Imaginárias  

 

 

Considerando as posições discursivas presentes no momento das entrevistas que 

compõem o corpus analisado, a do sujeito-pesquisador e a do sujeito-professor, faz-se 

necessário uma discussão, embasada teoricamente, acerca das imagens construídas nessa 

interlocução. 

Assim o fez Pêcheux, mais especificamente em Análise Automática do Discurso 

(1975), ao elaborar, a partir do esquema informacional da comunicação de Roman Jakobson, 

a noção de Formação Imaginária (FI). Uma noção que se refere ao contexto mais imediato de 

um discurso, compreendendo os lugares determinados na estrutura de uma formação social. E, 

a fim de explicar o conceito, Pêcheux mostrou que era “[...] no interior da esfera da produção 

econômica”, por exemplo, no lugar de patrão (diretor, chefe de empresa, etc.), de funcionário 

de repartição, de contramestre, de operário, que estas posições estavam marcadas por 

“propriedades diferenciais determináveis.” (PÊCHEUX, 2010a, p.81). Ou seja, nessas 

posições, “[...] o que funciona nos processos discursivos é uma série de formações 

imaginárias.” (PÊCHEUX, 2010a, p.81), as quais designam o lugar que os interlocutores se 
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atribuem a cada um e ao outro, e a imagem que eles fazem do contexto, da situação na qual 

estão inseridos.  

Para ele, todo processo discursivo pressupõe a existência das seguintes relações 

imaginárias, conforme explicitado no quadro abaixo: 

 

Relações imaginárias Questão suscitada 

IA (A): Imagem do lugar de A para o sujeito colocado 

em A 

Quem sou eu para lhe falar assim? 

IA (B): Imagem do lugar de B para o sujeito colocado 

em A  

Quem é ele para que eu lhe fale assim? 

IB (B): Imagem do lugar de B para o sujeito colocado 

em B  

Quem sou eu para que ele me fale assim? 

IB (A): Imagem do lugar de A para o sujeito colocado 

em B 

Quem é ele para que me fale assim? 

Quadro 1 - Relações imaginárias 

Fonte: PÊCHEUX, Michel. (2010a, p. 82) 

Organização: NEGREIROS, Cláudia Landin; 2013. 

 

Essas relações podem ser compreendidas como o modo pelo qual a posição dos 

sujeitos do discurso intervém nas condições de produção do discurso. Para Orlandi (2002a, p. 

100), “[...] na relação discursiva são as imagens que constituem as diferentes posições”, uma 

vez que “[...] as identidades resultam desses processos de identificação, em que o imaginário 

tem sua eficácia.” (ORLANDI, 2002a, p. 100). 

O Glossário de Termos do Discurso (LEANDRO-FERREIRA, 2001) indica que, a 

partir do conceito lacaniano de imaginário
62

, Pêcheux (2010a) mostrou que as FI eram 

resultado de processos discursivos anteriores. E que por meio do mecanismo de antecipação, 

das relações de força e também de sentidos, essas FI se manifestavam no processo discursivo.  

Assim, em uma antecipação, o emissor projeta uma representação imaginária do 

receptor e, a partir dela, configura suas estratégias discursivas. O lugar de onde fala o sujeito 

aponta às relações de força do discurso enquanto as relações de sentido pressupõem que não 

há discurso que não se relacione com outros.  

Apesar dos anos que separaram a produção de Pêcheux daquela produzida pelo 

Círculo de Bakhtin, Medvedev já antecipara em seus estudos preocupação semelhante: “Não 

há mensagem pronta, remetida por A a B.”, pois ela “se forma no processo de comunicação 

entre A e B. Além disso, não é transmitida de um para o outro, mas construída entre eles 

como uma ponte ideológica.” (AUTHIER-REVUZ, 2004 apud MEDVEDEV, 1928, p. 41). 

                                                           
62

 O registro imaginário (I), conceito inicial desenvolvido por Lacan em seus primeiros estudos, refere-se a uma 

relação dual com o semelhante. Seria o lugar das ilusões, da alienação, do engodo, e daquilo que participa da 

formação do corpo humano. Disponível em http://www.cprj.com.br/lacan.html. Acesso em 23 mai. 2013. 

http://www.cprj.com.br/lacan.html


66 

 
 

Portanto, o receptor não é alvo exterior de um discurso, e o alcance de sua compreensão está 

incorporado no processo de produção do discurso.  

A noção de Formação Imaginária (FI) mostrou-se profícua à análise que buscamos 

efetivar. A SD 05 apresenta um momento de uma entrevista no qual é possível distinguir as 

imagens dos sujeitos-professores que atuam em uma escola de distrito, conforme disposto no 

Quadro 1: 

 

SD 05 - Cláudia: Como a sociedade local vê o trabalho do professor? 

Professora CL: Olha, pra dizer a verdade, eu ainda não conheço assim a comunidade. Mas, assim, 

pelos comentários, essa comunidade ... ela vê o professor assim... como, não sei se seria essa a 

expressão, mas ....como um qualquer um. Porque lá, por exemplo, não tem nenhum professor 

que trabalha dentro da sua área, a não ser eu, sabe. O professor de 1 a 4 dá aulas de Inglês, dá 

aula de Filosofia. Só tem pedagogo, sabe. Então, assim, eles sentem muita dificuldade assim, em 

trabalhar essas disciplinas, né. Então, a comunidade já vê isso: “Ah, o professor não é formado”, 

sabe, “só vem aqui mesmo pra...” os que vêm de fora. Eles veem assim, nesse sentido, que o 

professor assim não tem formação adequada como deveria ter. [Cláudia: E a comunidade 

reconhece isso?]. Reconhece. Eu vejo isso porque os alunos comentam, principalmente são os 

alunos que fazem parte da comunidade, são senhores e senhoras que já são avós e que estudam ali 

os netos, os filhos. Então eles comentam isso: “Lá vem o professor...”. Eu não vou entrar nesses 

detalhes, mas assim... eles veem assim que o professor não está assim muito capacitado para a área 

que atua, sabe... nesse sentido. Porque se não pegar por disciplina, não tem quem dê aula, porque o 

professor dessa área dificilmente vai lá. A única assim que está trabalhando na área sou eu, na área 

de Linguagens. Matemática, que é assim uma disciplina muito importante, principalmente. 

[Cláudia: Não tem ninguém?]. Não, nenhum professor formado em Matemática, sabe. Nem em 

Matemática, nem em Geografia, nem em História, sabe. Então, a comunidade vê isso. Realmente é 

isso, né. 

 

A pergunta formulada já contém a importância do imaginário para a constituição da 

posição que o sujeito assume. Instigada pela pergunta, a professora entrevistada trouxe os 

discursos que circulam na comunidade, direcionados à incompetência do professor que está 

no lugar de ensinar sem ser formado, ao mesmo tempo em que denuncia uma situação que a 

incomoda. O sentido de desqualificação do professor que não tem diploma, que leciona em 

caráter precário, não se concentra nela, que leciona na área de Linguagens e tem diploma, mas 

aos regentes de outras disciplinas do currículo. Essa professora destaca que o magistério é 

uma profissão em que se pode trabalhar sem ter diploma, atribuindo essa opinião aos 

comentários ouvidos dos alunos. A formulação da professora está permeada de discursos 

relatados: Então, a comunidade já vê isso: “Ah, o professor não é formado”, sabe, “só vem 

aqui mesmo pra...” os que vêm de fora. 

No quadro a seguir, procuramos sintetizar as imagens construídas do sujeito-professor 

(não-habilitado) que atua na escola do distrito, conforme explicitado no Quadro 1 

(PÊCHEUX, 2010a). 
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Imagens Relação imaginária 

Na visão da comunidade 

“Como um qualquer um.” 

Imagem do lugar de B para o 

sujeito colocado em A. 

Na visão dos alunos 

“Não tem formação adequada como deveria ter.” 

Imagem do lugar de B para o 

sujeito colocado em A. 

Na visão do sujeito-professor entrevistado (habilitado) 

“Ele sente muita dificuldade (nas disciplinas).” 

Imagem do lugar de B para o 

sujeito colocado em A. 

Na visão do próprio sujeito-professor (pedagogo) 

Sou professor (pedagogo). Posso lecionar todas as disciplinas. 

Imagem do lugar de A para o 

sujeito colocado em A. 

Quadro 2 - Formações Imaginárias – sujeito-professor da escola do distrito 

Organização: NEGREIROS, Cláudia Landin. 2013. 

 

Quando a professora formula: Realmente é isso, né, ela ressalta o sentido de denúncia 

de um problema ainda não resolvido por aqueles que são responsáveis pela gestão da 

Educação. A falta de professores habilitados para atuar nas disciplinas específicas do 

currículo dos anos finais do Ensino Fundamental e Médio é a questão que norteia toda a fala 

da entrevistada. Esse dizer aponta para as imagens que a comunidade, onde está situada a 

escola, que os alunos, e que ela mesma faz desse profissional, por meio de enunciados que se 

constroem durante a entrevista. Por conta dessa escassez (Só tem pedagogo), esses 

profissionais acabam ministrando as demais disciplinas do currículo. Mas “eles” (os 

pedagogos) sentem muita dificuldade em trabalhar essas disciplinas (Inglês, Filosofia, 

Matemática, etc), acentua a professora, já sinalizando para outra imagem que ela e a 

comunidade fazem desses sujeitos: Então, a comunidade já vê isso: “Ah, o professor não é 

formado”. Nota-se, como mencionado no início da fala, que, por conta do “despreparo” 

profissional, a comunidade local vê o professor “como um qualquer um”. 

O que se deve atentar é que as FI fazem parte de todo discurso. No exemplo mostrado, 

a professora se reporta àquilo que a comunidade imagina, podendo isso ser apreendido nas 

próprias palavras dela, mas em outras respostas. Embora sem marca explícita de discurso 

relatado, as Formações Imaginárias estarão sempre subjacentes. 

 

 

2.1.9 Pré-construído 

 

 

Paul Henry (1992), linguista e filósofo francês, conceituou e cunhou o termo pré-

construído como algo que fala sempre antes, em outro lugar e independentemente, no 
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interdiscurso. Ou seja, ele é um elemento do interdiscurso re-inscrito no (intra)discurso do 

sujeito e que vem da exterioridade. 

Pêcheux, endossando o conceito de Henry, mostrou que o termo remetia a um lugar do 

já-dito, ou seja, “[...] àquilo que todo mundo sabe” (PÊCHEUX, 2009a, p. 158). E mais, para 

ele, esse remetia também “[...] „ao sempre-já-aí‟ da interpelação ideológica que fornece-impõe 

a „realidade‟ e seu „sentido‟ sob a forma da universalidade (o „mundo das coisas‟)” 

(PÊCHEUX, 2009a, p. 151). Dessa maneira, a principal característica do pré-construído, para 

Pêcheux (2009a), consistia na separação entre o pensamento e o objeto do pensamento, com a 

pré-existência deste último, ou seja, o real existe independente do pensamento. Em vista 

disso, pode-se dizer, então, que há sempre um pré-construído, pois o sentido de um discurso 

provém de outro sentido que já está pronto, tornando-se, portanto, difícil de localizá-lo 

(PÊCHEUX, 2009a). 

Em “Papel da memória”, Pierre Achard (2007, p. 17) já afirmava que em AD deveria 

se atentar para o “[...] fato de que a memória suposta pelo discurso é sempre reconstituída na 

enunciação.”. E Pêcheux (2007, p. 52), em relação ao discutido por Achard, mostrou, então, 

que a memória seria aquilo que, face a um texto, surgia como acontecimento a ler, com a 

função de “[...] restabelecer os implícitos (quer dizer, os pré-construídos, elementos citados e 

relatados, discursos transversos, etc.) de que sua leitura necessita: a condição do legível em 

relação ao próprio legível.” (PÊCHEUX, 2007, p. 52, grifos nossos).  

Para ilustrar o conceito de pré-construído de Henry e corroborado por Pêcheux, a SD 

abaixo traz uma situação na qual um sujeito-professor de Língua Portuguesa se surpreende ao 

ouvir a opinião de outro professor em relação à língua escrita, a partir de um pré-construído. 

  

SD 06 - Cláudia: Como você trabalha o currículo de Língua Portuguesa? 

Professor AC: Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ensinar para o meu aluno onde começa o 

nosso ensino da Língua Portuguesa porque geralmente ele não tem noção. Eu ouvi uma jóia aqui da 

UNEMAT dizendo que o professor de Matemática, que é da Engenharia, me fala que não era 

preciso saber escrever porque ele não é professor de Português. [...]  

 

O sujeito-professor traz à discussão sentidos correntes dados ao ensino de áreas do 

conhecimento estabelecidas, a saber, Língua Portuguesa e Matemática. Sobre Língua 

Portuguesa, dizer que: “...ele [aluno] não tem noção.”, significa o retorno daquele enunciado 

conhecido que, paradoxalmente, afirma que um falante da língua pode não saber nada da 

língua que ele mesmo fala. É um enunciado que se insere numa posição sobre ensino de 

língua que desconsidera o conhecimento da língua que os alunos possuem como usuários da 

língua. E que considera a língua a ser ensinada como um construto pronto e acabado.  Diz 
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Geraldi: “[...] a língua não é um sistema fechado, pronto, acabado, de que poderíamos nos 

apropriar. No próprio ato de falarmos, de nos comunicarmos com os outros, pela forma como 

o fazemos, estamos participando, queiramos ou não, do processo de constituição da língua.” 

(GERALDI, 1996, p.67). 

“Não era preciso saber escrever porque ele não é professor de Português” funciona 

como um pré-construído na medida em que o sentido desse é de senso comum, circula entre 

os usuários da vida social. Há na SD “[...] um elemento de um domínio que irrompe num 

elemento do outro sob a forma de um pré-construído, isto é, como se esse elemento já se 

encontrasse aí.” (PÊCHEUX, 2009a, p. 89, grifos do autor); o que não aceita o professor é 

que esse senso comum circule dentro da escola.  

Tão próximo de Bakhtin está essa questão, quando este já dizia que todas as nossas 

palavras são “de empréstimo”, que dizer é incessantemente “dizer como” outros. Assim, as 

palavras em uso na vida concreta, todas as palavras apontam a já ditos, pois já foram usadas 

em enunciações anteriores pelos sujeitos, atestando assim a “anterioridade em todo dizer do 

real de uma exterioridade” que condiciona o dizer, embora nem sempre, no uso de uma 

palavra ou expressão, é preciso parar para pensar que essa palavra que está sendo usada não é 

só do sujeito que a usa, pois ela carrega sentidos que variam. Neste caso se está falando no 

uso das palavras dentro da instituição escolar, onde “Língua Portuguesa” tem seu sentido 

ligado a outras palavras, tais como “disciplina” e “currículo”, no qual goza de um lugar 

estável. Mas o referente dessa disciplina escapa, ele não é contornável, há uma margem a ser 

preenchida.  Qual o sentido que o “ensino da Língua Portuguesa” faz para o aluno, que se 

depara com uma disciplina desse modo nomeada: “Língua Portuguesa” - que ele vai ter que 

estudar na escola? “Geralmente ele não tem noção”, como diz o professor, assim como 

também não é claro o sentido dessa disciplina entre os professores de outras disciplinas. 

“Língua Portuguesa” está presente no currículo, é uma designação que se tornou familiar, mas 

suscita sentidos que variam. O sentido de Língua Portuguesa assumido num dado currículo 

precisa ser explicado quanto ao que se quer dizer, as ênfases e direções desse currículo, a 

função deste componente no currículo. Com certeza, “Língua Portuguesa” pode suscitar 

sentido confuso, tanto em relação à concepção de “Língua Portuguesa”, quanto ao ensino da 

mesma. As palavras da língua são construções históricas, que foram estratificadas a partir do 

uso pelos sujeitos, como já dizia Authier-Revuz (2011a) citando Bakhtin.  

O enunciado do professor de matemática refere-se à posição bem consolidada de que 

essa disciplina, segundo Klüsener (2003, p. 177-178), “[...] associada à ciência, tem sido 

entendida como uma entidade que habita uma esfera superior, na qual poucos podem 
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compreendê-la, devido a sua complexidade, ao rigor lógico associado e a sua linguagem quase 

que hermética.”. Para a autora, essa é uma visão distorcida, pois “[...] reforça o modo como a 

matemática vem sendo trabalhada nas escolas.” (KLÜSENER, 2003, p. 178). Ou seja, ela é 

“[...] ensinada sem a preocupação em estabelecer vínculos com a realidade, nem com o 

cotidiano do aluno.” (KLÜSENER, 2003, p. 178), tampouco relacionar-se às atividades de 

leitura e escrita desenvolvidas na escola. É o que diz o professor. 

Percebe-se que esse pré-construído foi ressignificado por várias vozes no contexto 

educacional (fala antes), ou seja, vozes de alunos e professores de outras áreas do 

conhecimento, principalmente das Ciências Exatas. O professor de Matemática acha que não 

é tarefa dele “reforçar” o ensino de Língua Portuguesa na prática de sua disciplina. 

Esse enunciado faz simetria com outro pré-construído da disciplina ministrada pelo 

professor: “Matemática é difícil”; a esse respeito, cabe mencionar a análise discursiva 

realizada por Silveira (2011)
63

. Alia-se, também, o fato dessa ser vista como uma ciência 

reservada a poucos, àqueles iniciados, ou seja, é um pré-construído que veicula ainda hoje em 

cursos de graduação da área
64

.  E, por ser difícil, não é necessário, portanto, outra ciência em 

seus domínios, ela “por si só já bastaria”.  

Ao mostrar a relação existente entre os universos logicamente estabilizados e os não 

estabilizados em O discurso: estrutura e acontecimento, Pêcheux (2008) analisa as ciências 

positivistas e mostra que os primeiros são espaços onde repousam um funcionamento 

discursivo interno, sobre “[...] uma proibição de interpretação.” (PÊCHEUX, 2008, p. 31); a 

Matemática pertence a esse universo. 

 Nos universos logicamente estabilizados, continua Pêcheux, recusa-se qualquer 

recusa, “quaisquer aspas de natureza interpretativa”, “qualquer marca de distância discursiva”, 

como “em certo sentido”, “se podemos dizer”, etc. (PÊCHEUX, 2008, p. 31); nos enunciados 

logicamente estabilizados não há múltiplas interpretações, e, por esse motivo, o sujeito-

professor de Matemática dizer o que diz, pois pertence a um lugar onde 

 

[...] supõe-se que todo sujeito falante sabe do que se fala, porque todo enunciado 

produzido nesses espaços reflete propriedades estruturais independentes de sua 

enunciação: essas propriedades se inscrevem, transparentemente, em uma descrição 

                                                           
63

 Cf. SILVEIRA, Marisa Abreu da. A dificuldade da matemática no dizer do aluno: ressonâncias de sentido de 

um discurso. Educação e Realidade, Porto Alegre, v.36, n.3, p.761-779.  
64

 A experiência como docente da área de Língua Portuguesa em cursos de graduação em Matemática e 

Engenharia me autoriza a dizer que esse pré-construído é manifestado por aqueles que atribuem à Matemática a 

mais importante das Ciências Exatas, sejam eles alunos ou docentes desses cursos. Percebe-se, então, por meio 

desta pesquisa, o alcance desse pré-construído, pois o professor a quem o entrevistado se referia foi aluno na 

disciplina Produção de Texto e Leitura, por mim ministrada, e que agora, na posição de professor, faz o 

enunciado ecoar. Por motivos éticos, não mencionamos o nome dele na transcrição da entrevista. 
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adequada do universo (tal que este universo é tomado discursivamente nesses 

espaços). (PÊCHEUX, 2008, p. 31). 

 

ao contrário do que ocorre nos universos não estabilizados, nos quais se inserem as ciências 

humanas, e que fogem a uma estabilidade; dentre as disciplinas de interpretação estão as 

disciplinas que consideram a língua/linguagem como objeto de estudo, e Língua Portuguesa, 

no enunciado, é mencionada em sua modalidade escrita (“saber escrever”), inserida no 

contexto acadêmico, e ministrada em cursos que não os da área de Letras.  

Outra questão que merece ser considerada na SD é o uso da metáfora. Uma jóia remete 

a um material precioso, algo de muito valor.  Porém, deve-se atentar para o fato de que o 

sujeito-professor, ao usar esse termo na situação de entrevista, se refere a algo que produz 

outro sentido, sugerindo, então, o contrário do que essa palavra significa. A intenção é 

depreciativa, pois ao dizer que um professor, pertencente a outra área do conhecimento que 

não a sua, afirma não ser necessário “saber escrever porque não é professor de Português”, 

produz no sujeito-professor uma indignação, levando-o, inclusive, a mencionar a IES onde o 

professor se graduou, a fim de corroborar com a sua insinuação: onde se formou esse 

professor? Ele se formou ali, por isso diz o que diz.  

A esse respeito, Neves et al. (2003, p. 16), ao discutirem sobre as tarefas da escola, 

apontam a leitura e a escrita como as questões que devem estar na agenda de todas as áreas do 

conhecimento, uma vez que são “[...] habilidades indispensáveis para a formação de um 

estudante, que é responsabilidade da escola.” Na visão dos autores, “Ensinar é ensinar a 

escrever porque a reflexão sobre a produção de conhecimento se expressa por escrito.” 

(NEVES et al., 2003, p. 16).  

Percebe-se, então, na SD, que o termo “jóia” está sendo usado ironicamente pelo 

sujeito-professor ao se referir ao colega de trabalho da instituição a qual pertence. Essa 

tematização da ironia aparece em Brait (1996) quando ela discute a ironia da perspectiva 

polifônica. Para ela,   

 

O produtor de ironia encontra formas de chamar a atenção do enunciatário para o 

discurso, e através desse procedimento, contar com sua adesão. Sem isso a ironia 

não se realiza. O conteúdo, portanto, estará subjetivamente assinalado por valores 

atribuídos pelo enunciador, mas apresentados de forma a exigir a participação do 

enunciatário. (BRAIT, 1996, p. 129). 

 

É, portanto, a adesão da pesquisadora que o sujeito-professor espera que ocorra nessa 

SD, pois sabe que ela também é professora de Língua Portuguesa (pertence à mesma FD – 

professores de Língua Portuguesa), e que ministra aulas no curso de Matemática na instituição 
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mencionada. Essa antecipação, como já assinalara Pêcheux (2010a), acontece em todo 

processo discursivo o qual pressupõe a existência de relações imaginárias, ou seja, das 

imagens construídas em uma interlocução.  

Orlandi (2006, p. 21) diz que “[...] pela posição do professor na instituição (como 

autoridade convenientemente titulada) e pela apropriação do cientista feita por ele, dizer e 

saber se equivalem, isto é, diz que z = sabe z. E a voz do saber fala no professor”. O nível 

interdiscursivo é considerado por Pêcheux (2009a) em sua dimensão não-linear, vertical e que 

remete a outros dois conceitos articulados nessa composição, ou seja, o pré-construído e o 

discurso transverso. O primeiro se refere a uma “[...] construção anterior, exterior, mas 

sempre independente, em oposição ao que é „construído‟ pelo enunciado.” (PÊCHEUX, 

2009a, p. 89). Já o “[...] funcionamento do „discurso transverso‟ remete àquilo que, 

classicamente, é designado por metonímia, enquanto relação da parte com o todo, da causa 

com o efeito, do sintoma com o que ele designa etc.” (PÊCHEUX, 2009a, p. 153). 

Portanto, o pré-construído desempenha um papel essencial “[...] no processo de 

constituição de um discurso [...]” (PÊCHEUX, 2009a, p. 176), atravessando uma determinada 

formação, ou melhor, uma Formação Discursiva cujos discursos vindos de outro lugar são 

incorporados por ela em uma relação. No exemplo apresentado, uma relação de confronto. 

Em vista disso, interrogamos, então, o que é uma Formação Discursiva? 

 

 

2.1.10 Formação Discursiva  

 

 

Revisitando teóricos que definiram o conceito de Formação Discursiva (FD), Indursky 

(2007), em Formação discursiva: ela ainda merece que lutemos por ela?, constrói um 

trabalho com vistas à compreensão do conceito: de Foucault a Pêcheux e a Courtine; ao final, 

as próprias considerações. Nesse percurso, a autora afirma que não se pode dissociar esse 

conceito de outro, tão importante para o referencial da AD, o de forma-sujeito
65

, e de sua 

fragmentação em posições-sujeito.  

Procuramos desenvolver, então, neste item, uma retomada em Indursky sobre suas 

reflexões no que concerne ao conceito de FD, sem, contudo, deixar de acrescentar 

contribuições de outros teóricos que também discorreram sobre o tema.  

                                                           
65

 O conceito de forma-sujeito foi apresentado no item 2.1.2 deste mesmo capítulo. 
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Ao construir uma teoria que procurava compreender o funcionamento dos discursos, 

Michel Foucault, em Arqueologia do Saber (1971), propôs inicialmente o conceito de FD ao 

estudar os sistemas de dispersão, definindo-o dessa maneira:  

 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos de 

enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade 

entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas [...] se 

trata de uma formação discursiva. (FOUCAULT, 2009, p. 43). 

 

Dispersão e regularidade. Esse é o princípio organizador para Foucault ao conceituar 

FD. Centrando seus estudos no discurso real, o filósofo considera, neste trabalho, o 

funcionamento das regras de formação de cada FD, procurando, então, a regularidade em 

meio à dispersão (FOUCAULT, 2009). Em suas próprias palavras, uma FD  

 

[...] determina uma regularidade própria de processos temporais; coloca o princípio 

de articulação entre uma série de acontecimentos discursivos e outras séries de 

acontecimentos, transformações, mutações e processos. Não se trata de uma forma 

intemporal, mas de um esquema de correspondência entre diversas séries temporais. 

(FOUCAULT, 2009, p. 83).  

 

Incorporar à AD a noção de FD. Foi o que fez Michel Pêcheux, mas relacionando esse 

conceito à questão da ideologia e da luta de classes, definindo-o, então, da seguinte maneira: 

como aquilo que, “[...] numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada 

numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e 

deve ser dito [...]” (PÊCHEUX, 2009a, p. 147, grifos do autor). Ao fazer tal declaração, o que 

desejava Pêcheux era referir-se claramente aos estudos de Althusser sobre o materialismo 

histórico. 

Mas ele não fez apenas isso, pois esta afirmação permite comprovar que o conceito de 

FD foi ressignificado dentro do quadro teórico da Análise de Discurso, no sentido de 

reconhecimento da heterogeneidade que a constitui. A FD não é um espaço estrutural fechado, 

pois está em relação com o seu exterior, no confronto com sentidos que vêm de outro lugar, 

de outras formações discursivas, que nela assumem a forma de “pré-construídos” e “discursos 

transversos”. Esse modo de constituição salienta a noção de interdiscursividade. Uma FD 

mostra, em contínuo movimento, gerado pelas enunciações dos sujeitos na vida concreta nas 

quais é retomada, efeitos de sentidos polêmicos, ambíguos, divisórios.   

Pêcheux assegura também que o sentido de uma palavra se constitui no interior de 

uma determinada FD. Para ele, o sentido “[...] se constitui em cada formação discursiva, nas 
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relações que tais palavras, expressões ou proposições mantêm com outras palavras, 

expressões ou proposições da mesma formação discursiva.” (PÊCHEUX, 2009a, p. 161). E 

mais,  

  

[...] as palavras, expressões, proposições, etc., mudam de sentido segundo as 

posições sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer dizer que elas 

adquirem seu sentido em referência a essas posições, isto é, em referência às 

formações ideológicas [...] nas quais essas posições se inscrevem. (PÊCHEUX, 

2009a, p. 160). 

 

A partir disso, assegura que o sujeito deve se inscrever em uma FD, não em outra, para 

que as suas palavras tenham sentido. E, ao mudar de uma FD para outra, as palavras, 

consequentemente, mudarão de sentido. Para Pêcheux, a identificação do sujeito está ligada à 

forma-sujeito, inserida em uma determinada FD, que é o lugar onde ocorrem os dois tipos de 

evidência: a do sujeito e a do sentido. Como ele mesmo afirma, “[...] a evidência do sujeito 

como único, insubstituível e idêntico a si mesmo.” (PÊCHEUX, 2009a, p. 143). É dessa 

forma que “[...] a interpelação do indivíduo em sujeito de seu discurso se efetua pela 

identificação (do sujeito) com a formação discursiva que o domina (isto é, na qual ele é 

constituído como sujeito).” (PÊCHEUX, 2009a, p. 167). 

Já as Formações Ideológicas (FI) remetem diretamente à noção de ideologia, agindo 

no dizer do sujeito, pois o processo de dizer acontece no interior de uma determinada FD, ou 

seja, é um espaço no qual é permitido ao sujeito dizer e também o local onde efeitos de 

sentidos se manifestam (PÊCHEUX, 2009a). 

Entende-se que uma FI comporta várias FD, como garantem Pêcheux & Fuchs (2010) 

ao mostrarem que as FI “[...] comportam necessariamente [...] uma ou mais formações 

discursivas interligadas.” (PÊCHEUX; FUCHS, 2010, p. 164), e, consequentemente, que as 

FD são os lugares nos quais os indivíduos se constituem sujeitos. Os autores admitem que 

uma FI é “[...] um elemento suscetível de intervir como uma força em confronto a outras 

forças em uma conjuntura ideológica característica de uma formação social, em um dado 

momento.” (PÊCHEUX; FUCHS, 2010, p. 163). É, então, por meio do discurso que uma FI 

assume sua existência material; as FI se inserem em uma determinada Formação Social, a 

qual comporta também outras FI. 

Ao realizar a análise do discurso político do Partido Comunista Francês endereçado 

aos cristãos, no período compreendido de 1936 a 1976, Courtine também traz para o quadro 

teórico da AD a sua contribuição no que concerne ao conceito de FD. Neste estudo, Courtine 

(2006), em suas próprias palavras, apresentou o “[...] funcionamento do discurso comunista 
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francês como memória coletiva, por meio de um conjunto de operações discursivas que 

organizavam a lembrança, a repetição, mas também o apagamento e o esquecimento.” 

(COURTINE, 2006, p. 10). Assim é que, para o autor, uma FD se caracteriza pela presença da 

alteridade, mostrada pela repetição e pela reformulação. 

Entendendo que uma FD “[...] é, a um só tempo, idêntica e dividida”, Indursky (2007, 

p. 169) considera que o domínio de saber “[...] comporta identificação, isto é, reduplicação da 

identificação, mas também diferença e divergência, ou seja, a contra-identificação, sendo, 

pois, a contradição o que se instaura aí em lugar da igualdade e unicidade.” (INDURSKY, 

2007, p. 169). Há, ainda, segundo a autora, a possibilidade de se conceber as fronteiras de 

uma FD como sendo bastante porosas, o que permitiria, dessa forma, a entrada de outros 

saberes, vindos de outras FD, colocando em questão a unicidade da forma-sujeito 

(INDURSKY, 2007). Em suas palavras, “[...] situando saberes na tênue fronteira de uma FD, 

o que torna difícil determinar o seu exato pertencimento.” (INDURSKY, 2007, p. 170). 

Movimento semelhante realizou Gregolin (2005a) em uma incursão teórica na qual 

discorre sobre os vários momentos pelos quais passou a reformulação desse conceito no 

quadro da AD. E, ao dizer que esse conceito foi central para o desenvolvimento teórico da 

AD, a autora atravessa a história desse e o aplica na análise de alguns textos na esfera 

midiática, mostrando que ele “[...] trabalha a linha tênue entre a regularidade e a instabilidade 

dos sentidos no discurso.” (GREGOLIN, 2005a, p. 2).  

Mas o que faz Pêcheux, que criou o conceito, em momento que revisou sua própria 

teoria? Promove uma expansão desse, instaurando uma abertura no domínio de uma FD, 

defendendo que 

 
[...] a noção de formação discursiva (FD) começa a fazer explodir a noção de 

máquina estrutural fechada na medida em que o dispositivo da FD está em relação 

paradoxal com o seu “exterior”: uma FD não é um espaço estruturalmente fechado, 

pois é constitutivamente “invadido” por elementos que vêm de outro lugar (isto é, de 

outras FD) que se repetem nela, fornecendo-lhe suas evidências. (PÊCHEUX, 

2009a, p. 314). 

 

Orlandi diz mais. Para ela, as FD “[...] podem ser vistas como regionalizações do 

interdiscurso, configurações específicas dos discursos em suas relações.” (ORLANDI, 2002a, 

p. 43), e que elas não podem ser pensadas “[...] como blocos homogêneos funcionando 

automaticamente.” Para a autora, as FD “[...] são constituídas pela contradição, são 

heterogêneas nelas mesmas e suas fronteiras são fluidas, configurando-se e reconfigurando-se 

continuamente em suas relações.” (ORLANDI, 2002a, p. 44), o que pode ser mostrado no 

mapa conceitual, na sequência, onde são observadas as fronteiras “tênues” das Formações 



76 

 
 

Discursivas, inscritas em Formações Ideológicas, e essas, por sua vez, inseridas em uma 

determinada Formação Social. 

 

  

Figura 1 - Mapa conceitual – Formações: Social, Ideológica, Discursiva  

Organização: NEGREIROS, Cláudia Landin. 2013. 

 

E para aplicar o conceito de FD, buscamos a análise da SD abaixo, referente a um 

sujeito-professor que atua em uma escola de distrito.  

 

SD 07: Cláudia: Prepara suas aulas?  
Professor MA: Na realidade o nosso tempo é muito curto pra gente preparar as aulas, por quê? Eu 

não sou efetivo, eu sou interino. Então, eu não tenho tempo, eu não disponho de tempo porque a 

Secretaria da Educação não nos oferece esse tempo. Deveria existir a Hora Atividade para os 

interinos porque nós somos um profissional como qualquer outro. Fazemos o mesmo trabalho do 

efetivo. Então, a gente necessitava desse tempo pra preparar. A gente prepara, normalmente, chega 

em casa, às vezes não tem nem tempo pra isso. Eu trabalho aqui e trabalho na prefeitura, em escola 

do município, na Escola Guiomar. 

 

Instabilidade funcional é o efeito de sentido que surte. A identificação do sujeito a 

uma determinada FD é um processo que envolve a dimensão inconsciente e, 

consequentemente, a subjetividade, embora seja preciso lembrar que os sujeitos podem 

também ocupar posições diferentes dentro de FD distintas. Ou seja, esse sujeito-professor se 

manifesta contrariamente ao que já está posto: não há Hora Atividade para os professores 

contratados. E, ao dizer que “Deveria existir a Hora Atividade para os interinos porque nós 

somos um profissional como qualquer outro. Fazemos o mesmo trabalho do efetivo.”, o 
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sujeito-professor opõe-se ao que ocorre no sistema educacional no qual está inserido, que não 

concede aos professores as condições necessárias para o exercício profissional. Assim, o dizer 

desse sujeito-professor está vinculado à FD que marca esse dizer, o que possibilita que se diga 

de uma maneira e não de outra. Para Pêcheux (2009a), a interpelação do indivíduo em sujeito 

de seu discurso acontece a partir da identificação desse sujeito com os saberes da FD que o 

afeta, no exemplo, a FD dos sujeitos-professores. 

Falta, portanto, ao sujeito-professor, conforme ele mesmo diz, a partir de sua inscrição 

nessa FD, condições propícias para desenvolver seu trabalho pedagógico. Vê-se, aqui, aquilo 

que Tardif (2000, p. 10) definiu como a epistemologia da prática profissional, como “[...] o 

estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de 

trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas.” O que pode ser comprovado por 

meio da reivindicação
66

 do sujeito-professor quando diz que não há esse espaço, pois o 

sistema está tratando os professores contratados e os efetivos como se pertencessem a FD 

diferentes. É o que reclama o sujeito-professor.  

 

 

2.1.11 Heterogeneidades 

 

     

Escolhe teu diálogo e tua melhor palavra ou teu 

melhor silêncio. 

                                                                Mesmo no silêncio e com o silêncio dialogamos. 

 

Carlos Drummond de Andrade
67

 

 

 

Percebendo a presença de enunciados outros nos discursos, Jacqueline Authier-Revuz 

(2011b) ancora-se no princípio do dialogismo, conceito formulado a partir dos estudos de 

Mikhail Bakhtin e de seu Círculo, para postular sua teoria sobre a heterogeneidade.  

                                                           
66

 Mas tal reivindicação parece ter sido ouvida, pois o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado de 

Mato Grosso, em paralisação no ano de 2013, deu voz aos professores contratados: Em 12 de agosto de 2013 - 

Trabalhadores da educação iniciam estado de greve segunda- feira (12 de agosto de 2013). Dentre as sete 

reivindicações dos professores, no âmbito estadual, está: Garantir as Horas Atividades aos contratos 

temporários. Disponível em: http://www.sintep.org.br/site_novo/Noticias/NoticiaVisualizar.aspx?id=2416 

Acesso em 12 de ago de 2013. 
67

 ANDRADE, Carlos Drummond de. O Constante Diálogo. In: Discurso da Primavera & Algumas Sombras. 

São Paulo, SP: José Olympio Editora, 1977. 

http://www.sintep.org.br/site_novo/Noticias/NoticiaVisualizar.aspx?id=2416


78 

 
 

Trabalhando a questão do sentido e da enunciação, a autora coloca em evidência, nas 

palavras de Denise Maldidier (2003), “[...] as rupturas enunciativas no „fio do discurso‟, o 

surgimento de um discurso outro no próprio discurso.” (MALDIDIER, 2003, p. 73). E, ao 

considerar essa presença do outro, Maldidier (2003) aponta também que a questão do 

discurso, a partir desses estudos enunciativos, passa a ser vista, então, sob a ótica da 

heterogeneidade, ou seja, o primado teórico do outro sobre o mesmo, como também assinalara 

Pêcheux (2010b). 

Ressaltando que o falante não é a fonte primeira desse discurso, pois somente o Adão 

mítico poderia ter escapado à orientação dialógica, Authier-Revuz (1990, p. 26) assegura que 

“[...] nenhuma palavra é „neutra‟, mas, inevitavelmente „carregada‟, „habitada‟, „ocupada‟, 

„atravessada‟ pelos discursos nos quais viveu sua existência socialmente sustentada.”. E 

novamente buscando em Bakhtin, “[...] as palavras são sempre, inevitavelmente, as palavras 

do outro.” (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 26), a autora afirma que essa presença do outro é a 

condição constitutiva do discurso de um falante. 

Sabe-se que os trabalhos desenvolvidos por Authier-Revuz trouxeram inegáveis 

contribuições para a área da linguagem; mais especificamente, detenhamo-nos aqui no 

enfoque da heterogeneização do dizer, pelas vias da interlocução e do interdiscurso, e 

pelos dois planos, o constitutivo e o representado. Na sua teorização, a autora mostra que as 

heterogeneidades articulam, no dizer do um, o outro a quem ele se dirige e o outro do já-dito. 

Para ela, o dizer toma forma na sua relação com o outro, apreendido, em termos de 

dialogismo, heterogeneidade, não-coincidência, desta maneira: 1) Interdiscursiva - com a 

exterioridade do meio do já-dito dos outros discursos; 2) Interlocutiva - com esse outro dizer 

específico de _ ou emprestado a _ aquele a quem alguém se dirige (AUTHIER-REVUZ, 

2011a). Procuramos, então, representar esse “dizer”, de que fala Authier-Revuz (2011a), por 

meio do mapa conceitual na sequência: 



79 

 
 

Figura 2 - Mapa conceitual - Heterogeneização do dizer 

Fonte: Jacqueline Authier-Revuz, 2011a. 

Organização: NEGREIROS, Cláudia Landin; 2013. 
 

No plano representado aparecem, na própria superfície do fio do discurso, formas 

linguísticas que funcionam como marcas do sujeito; já o plano constitutivo não está marcado 

na superfície, mas ancora-se num princípio da linguagem, ou seja, a heterogeneidade 

constitutiva.  

Neste item, apresentamos as duas formas de heterogeneidade, separadamente, e logo 

após, as interferências que surgem entre esses dois heterogêneos, que mantêm relação entre si. 

 

 

2.1.11.1 A heterogeneidade interdiscursiva 

 

 

Bakhtin, Pêchêux, Foucault e Althusser. O que esses estudiosos, no que concerne ao 

interdiscurso, têm em comum? E é Authier-Revuz (2011a) quem responde, mostrando que em 

todas as abordagens feitas por esses autores, “[...] o dado, e o empreendimento, de uma 

discursividade exterior, anterior, outra, é posta como uma lei da linguagem, uma condição de 

existência do dizer e do sentido.” (AUTHIER-REVUZ, 2011a, p. 8, grifos da autora.). Para 

ela, o discurso tem a capacidade de “[...] por em cena outras vozes que não a de sua 

enunciação – o que se relaciona com a representação do discurso outro, quer esta seja 

DIZER 

Plano 
Constitutivo 
(relação com o 

outro) 

Plano 
Representado 

(formas 

observáveis) 

HETEROGENEIZAÇÃO DO DIZER 
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explícita ou dada implicitamente a reconhecer.” (AUTHIER-REVUZ, 2011a, p. 8). No 

discurso, não há como “[...] não trazer nele, fora de toda intenção ou consciência de fazê-lo, o 

outro discursivo.” (AUTHIER-REVUZ, 2011a, p. 8). Por isso é que, nas palavras de Authier-

Revuz, todo dizer “[...] não pode não ser habitado-determinado-dividido-etc. pela realidade 

da exterioridade discursiva na qual ele se produz, e se recebe, que remete, como constitutiva, 

à não-coincidência do discurso com ele próprio (a heterogeneidade discursiva constitutiva).” 

(AUTHIER-REVUZ, 2011a, p. 8, grifos da autora). 

É o que se percebe na fala do sujeito-professor, na SD 08, ao se referir à formação 

continuada de sua escola.  

 

SD 08
68

: Cláudia: Como é que você pensa que deveria ser a formação continuada? 

Professor MA: Olha, é bom, entendeu. Agora, precisa melhorar. Ter mais a participação do 

CEFAPRO, das universidades também. Pedir para a universidade estar ajudando a gente. 

Justamente, a universidade era pra estar mais presente, porque eu sempre estou questionando, sabe: 

“Por que a universidade não vem pra escola?”. Dar esse apoio, e qualquer apoio pedagógico é 

válido.  

 

  Assim, no fio do discurso, ouve-se a voz do já-dito: “Por que a universidade não vem 

pra escola?”, a interrogar o entrevistado, apresentando “[...] um dizer [...] de um sujeito 

despossuído, em outro lugar discursivo, de seu domínio sobre palavras nunca plenamente 

dele.” (AUTHIER-REVUZ, 2011a, p. 8). 

O sujeito-professor, ao exteriorizar esse já-dito, põe em jogo de propósito as memórias 

interdiscursivas engajadas nesse dizer. Esse já-dito que atravessa o dizer, aparece “[...] nas 

práticas discursivas que afirmam um elo de pertença a uma comunidade: as de um pequeno 

grupo.” (AUTHIER-REVUZ, 2011a, p. 17), no caso, a universidade localizada no município 

onde se situa a escola a que se refere o professor, e que está representada, no momento da 

entrevista, pela pesquisadora/entrevistadora. 

Respondendo com uma contrapergunta (o já-dito), o sujeito-professor mostra, por 

meio dessa, que o que faltaria à formação continuada na escola seria justamente a participação 

da universidade local (e também próxima) nas formações. O sujeito-professor reproduz o 

enunciado discursivo, bastante conhecido, que diz que a universidade não está efetivamente 

ajudando a escola.  Mesmo não tendo consciência de que esse dizer já fora dito por alguém, 

pois como recorda Bakhtin, “[...] não existem palavras que não sejam de alguém.” 

(BAKHTIN, 2003, p. 379), o sujeito-professor parece esperar que esse já-dito seja 

                                                           
68

 Retomamos essa SD no Capítulo 3, item 3.3.3.1, por considerarmos pertinente o assunto abordado pelo 

sujeito-professor. 
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compreendido pela pesquisadora como um pedido, um apelo, como pode ser visto, na 

sequência, nas palavras dele: “Dar esse apoio, e qualquer apoio pedagógico é válido”. O 

sujeito-professor diz que a formação continuada é boa. Mas a pergunta, que pressupõe que 

haja investimento nessa formação, o desacomoda. O que implica formação continuada para a 

posição de professor? Que relações com o outro ela demanda? Foi a pesquisadora que colocou 

esse tema no diálogo. Quando diz que esta precisa melhorar, tem como pressuposto que é o 

seu lugar, de professor na escola, que se desestabiliza quando se entende que precisa 

continuar em formação. Em sua contrapergunta, inverte as posições, colocando a universidade 

na posição do outro que não sabe, que não conhece o que ocorre na escola, pois está distante. 

Com a pergunta, faz uma cobrança a esse outro para que venha a cumprir a sua parte, ou 

quem sabe que deixe a escola “em paz”. Formação continuada é significada como dar/receber 

apoio da universidade. Parece que o sujeito-professor aponta à descrença de que a educação 

continuada seja assumida de igual para igual, como uma construção em conjunto.  

 

 

2.1.11.2 A heterogeneidade interlocutiva 

 

 

Para estabelecer precisamente o diferencial do seu enfoque de pesquisa, Authier-

Revuz (2011a) destaca que o diálogo, a interlocução é o ponto de passagem para se chegar ao 

discurso. Dentre os pesquisadores franceses, cita Courtine (1981), com sua tese intitulada “O 

discurso comunista endereçado aos cristãos”; F. Sitri (2003), no estudo “A impregnação do 

interdiscurso no jogo polilogal”, pela importância dada ao enfoque do endereçamento para a 

Análise de Discurso.    

É, então, por essa via que a autora empreende seus estudos, afirmando que “[...] não há 

discurso que não seja endereçado.”, pois o “[...] dizer do um é, de modo constitutivo, 

determinado, atravessado, penetrado pelo pensamento do dizer do outro.”, ou seja, o 

destinatário (AUTHIER-REVUZ, 2011a, p. 9). Pensando nisso, é que consideramos também 

o enfoque “interlocutivo” neste trabalho, dirigindo uma atenção especial à situação de 

entrevista, na qual havia sempre uma interlocução, um diálogo entre a pesquisadora e o 

entrevistado. 

A SD 09 apresenta um momento no qual o sujeito-professor, durante sua fala, se dirige 

diretamente à pesquisadora ao responder a questão suscitada.  
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SD 09 - Cláudia: Como você trabalha o currículo de Língua Portuguesa? 

Professor AC: [...] Então, nós estamos numa desordem total. Eu tento arrumar isso, à minha 

moda, à minha maneira, você está me entendendo? Tem que começar do ABC, porque os meus 

alunos não sabem quantas letras tem o nosso alfabeto. Está até escrito ali (apontando para o 

quadro onde estavam penduradas as letras). Tem até que por acento, “lapis”, falta o acento no la. 

Quem escreveu isso aí, desculpa eu te falar, deve ser colega meu. 

 

Informado antecipadamente pela direção da escola de que a pesquisadora era também 

professora de Língua Portuguesa, o sujeito-professor sabe que ela deverá pertencer a uma FD 

semelhante a sua, compartilhando, dessa forma, elementos pertencentes às FD de ambos, 

surtindo um efeito de busca de cumplicidade. 

O dizer se inaugura a partir de uma área do conhecimento, a Língua Portuguesa, logo 

em seguida, a menção ao ABC, pois na visão do professor, o ensino de língua materna deveria 

começar pelo alfabeto, mesmo sendo os alunos desse sujeito-professor já adultos, estudantes 

de EJA. Ele se encaminha, então, para encontrar o interlocutor mais próximo, ou seja, a 

pesquisadora, remetendo, então, ao que Authier-Revuz (2011a, p. 9) destaca: “não há discurso 

que não seja endereçado”. Ao dizer “você está me entendendo?”, o locutor se remete a uma 

situação que Authier-Revuz (2011a, p. 9) também já havia assinalado, ou seja, “[...] as 

emergências no fio do dizer do compartilhamento constitutivo entre o um e o outro que lhe 

subjaz”. Essas “emergências” se inscrevem “no interior da troca dialogal” (AUTHIER-

REVUZ, 2011a, p. 10), acompanhando as passagens de fala na conversação.  

No caso da entrevista para uma tese, o endereçamento à entrevistadora funciona 

também como meio de endereçamento, heterogeneamente, a outros possíveis interlocutores da 

comunidade escolar e acadêmica, mais próxima e também distante. E é nesse sentido que 

Bakhtin (2006) considera o diálogo determinante para que a enunciação (quando o professor 

fala) produza sentido. Na situação acima, o sujeito-professor e pesquisadora são constituídos 

por uma relação dialógica entre a posição desse e a do outro (pesquisadora), nas palavras do 

autor:  

 
Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em relação a ela, 

encontrar o seu lugar adequado no contexto correspondente. A cada palavra 

de enunciação [...] fazemos uma série de palavras nossas, formando uma réplica. [...] 

A compreensão é uma forma de diálogo; ela está para a enunciação assim como uma 

réplica está para a outra no diálogo. Compreender é opor à palavra do locutor uma 

contrapalavra. (BAKHTIN, 2006, p. 137, grifos do autor). 

 

Assim, por meio de enunciados que correspondem a acontecimentos trazidos pela 

memória discursiva, e que se materializam no intradiscurso, o sujeito-professor utiliza essa 

estratégia porque imagina que a pesquisadora também tem conhecimento desses fatos. Essa 
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estratégia se refere ao sublinhado pelo círculo de Bakhtin, ou seja, “[...] é pelo mecanismo, 

inerente ao dizer, de antecipação da „compreensão responsiva‟ do destinatário que passa esse 

segundo eixo – interlocutivo – do dialogismo.” (AUTHIER-REVUZ, 2011a, p. 9). Cabe 

ressaltar que Michel Pêcheux (2010a) desenvolveu também estudos sobre as Formações 

Imaginárias implicadas na interlocução, ao postular o discurso como efeito de sentidos entre 

interlocutores
69

.  

 

 

2.1.11.3 Interferências dos dois heterogêneos 

 

 

SD 10 - Cláudia: Conte uma experiência em sala de aula que não deu certo. 

Professor AC: E o que não dá certo, sei lá, é escrever em quadro, é... sei lá. Entendeu? Porque eu 

sou meio complexo, até para responder isso aí. Você, quando sair, vai ficar meio decepcionada 

comigo. (Cláudia: Não, imagina.). Você não vai achar aí uns palhaços como eu que vai falar... 

mas é muito pouco o que eu disse, no meio desse país letrado, né. (Cláudia: Podemos passar para 

a outra?). 

 

O discurso, nas palavras de Authier-Revuz (2011a), é constituído na atmosfera do “já-

dito”, e é determinado ao mesmo tempo pela réplica ainda não dita, mas solicitada e já 

prevista. É assim em todo diálogo vivo, diz a autora, remetendo-se ao que Bakhtin, em O 

discurso do romance (1978, p. 103-105) já mencionara, ou seja, “A relação dialógica à 

palavra de outro no objeto, e à palavra de outro na resposta antecipada do interlocutor, sendo 

essencialmente diferentes [...], podem, no entanto, entrelaçar-se muito estreitamente.”, 

chegando-se, então, à metáfora do discurso, ou seja, “drama que comporta três papéis”: 

locutor, ouvinte e voz do já-dito, ressoando nas palavras, “não um duo, mas um trio” 

(AUTHIER-REVUZ, 2011a, p. 10, grifos nossos). 

Assim é que na SD 10, o sujeito-professor
1
(locutor), ao articular sua resposta à 

pesquisadora 
2
(ouvinte), o faz de uma maneira direta por meio dos enunciados “Você, quando 

sair, vai ficar meio decepcionada comigo”, “Você não vai achar”. Em pontos de articulação, 

no fio do discurso, ouve-se a voz do 
3
já-dito, “no meio desse país letrado”. Nessa sequência, 

assim como assinalara Bakhtin (1978), é possível, então, visualizar a metáfora do discurso: 

“não um duo, mas um trio”. 
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      Figura 3 - Mapa conceitual – A metáfora do discurso: “não um duo, mas um trio”                                
      Fonte: Mikhail Bakhtin, 1978. 

                                  Organização: NEGREIROS, Cláudia Landin; 2013. 

 

Constatada, então, a incidência conjunta dos dois heterogêneos sobre o dizer, Authier-

Revuz (2011a) afirma que essa é uma das grandes contribuições de Bakhtin, ou seja, o fato 

desse estudioso ter distinguido explicitamente estes dois “dialogismos” inerentes ao dizer: o 

interdiscursivo e o interlocutivo. 

Retomando a epígrafe deste item, Escolhe teu diálogo e tua melhor palavra ou teu 

melhor silêncio. Mesmo no silêncio e com o silêncio dialogamos, percebe-se que Orlandi 

(2007b, p. 35) também compartilha das palavras do poeta, ao dizer que, “Quando não 

falamos, não estamos apenas mudos, estamos em silêncio: há o „pensamento‟, a introspecção, 

a contemplação, etc.”. E nós acrescentaríamos: o diálogo. Para a autora, “[...] as palavras são 

atravessadas de silêncio; elas produzem silêncio; o silêncio „fala‟ por elas; elas silenciam.” 

(ORLANDI, 2007b, p. 14). 

 

 

Tendo apresentado as noções estruturantes da teoria da AD, devemos ressaltar, 

todavia, que as ideias, os conceitos formulados por Michel Pêcheux e seus colaboradores não 

se constituem como construtos. Esses conceitos foram por ele mesmo retomados, ao longo de 

toda a sua obra, e em outros livros e em outros textos; outros autores os tomaram em suas 

enunciações. 

Com os movimentos de pergunta-resposta e de ilustração por SD, apenas como efeito 

de organização deste item, realizamos a explanação dos conceitos mobilizados nesta Tese, e 

ressaltamos que a opção por apresentá-los dessa forma deu-se apenas didaticamente. Por 

exemplo, a nossa escolha por iniciá-lo pela noção de língua poderia ter sido substituída pela 

noção de sujeito, ou mesmo discurso, ou qualquer um dos conceitos apresentados, sem que a 

Discurso 
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estrutura do item ficasse comprometida, pois sabe-se que em AD é o ponto de vista do 

analista do discurso que irá determinar o início da análise, mobilizando determinados 

conceitos; há, ao final, um efeito de fechamento apenas. Dessa forma, os conceitos e noções 

foram trazidos um após o outro pela forma como a estrutura do texto lhes apresentou. 

Pensamos, por fim, que é preciso compreender a AD como uma disciplina cujos 

sentidos se encontram nas materialidades linguística e histórica, e que é necessário também 

olhar o discurso e sua fascinante relação com a língua, com a história e com a ideologia. E foi 

isso que ensinou Pêcheux, pois 

 

  Só quem está em estado de palavra pode enxergar as coisas sem feitio. 

 

Manoel de Barros
70

 

 

E Michel Pêcheux estava em estado de palavra. 

 

 

2.2 DISCURSO E EDUCAÇÃO: UMA ARTICULAÇÃO  

 

 

A educação é capaz de produzir o espaço em que 

os sujeitos possam se significar politicamente de 

modo que tanto os sujeitos como os sentidos 

sejam não mera reprodução mas transformação, 

resistência, ruptura. 

 

Eni Orlandi
71

 

 

 

Com Orlandi iniciamos as considerações sobre o discurso pedagógico sob o olhar da 

AD. Um olhar inaugurado em A Linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso 

(1996), quando a autora apresenta o discurso sob três feições: o lúdico, o polêmico e o 

autoritário, definindo-os, na sequência, da seguinte maneira: 1) o lúdico é aquele em que seu 

objeto se mantém presente enquanto tal (enquanto objeto, enquanto coisa) e os interlocutores 
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 Eni Puccinelli Orlandi. Educação em direitos humanos: um discurso. In: Educação em Direitos Humanos: 
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se expõem a essa presença, resultando disso a polissemia
72

 aberta; 2) o polêmico mantém a 

presença do seu objeto, sendo que os participantes não se expõem, mas ao contrário procuram 

dominar seu referente, dando-lhe uma direção, indicando perspectivas particularizantes pelas 

quais se o olha e se o diz, o que resulta na polissemia controlada; 3) no autoritário o 

referente está ausente, oculto pelo dizer, não há realmente interlocutores, mas um agente 

exclusivo, o que resulta na polissemia contida (ORLANDI, 1996, p. 15, grifos nossos). 

Além de considerar o discurso pedagógico como um discurso de caráter autoritário, 

Orlandi o compreende também como um discurso circular, ou seja, pelo fato de estar atrelado 

à escola, à instituição de origem, e para a qual ele tende a retornar, é o que garante essa 

circularidade (ORLANDI, 1996). Mas adverte: essa circularidade pode ser rompida por meio 

de uma postura crítica. Indica, então, que esse rompimento pode acontecer da seguinte forma: 

tornando o discurso pedagógico autoritário em um discurso polêmico, mais crítico. E é a 

escola, diz a autora, o local responsável por abrigar esse discurso, ou seja, 

 

Ela é a sede do DP. Em última instância, é o fato de estar vinculado à escola, isto é, a 

uma instituição, que faz do DP aquilo que ele é, mostrando-o em sua função: um dizer 

institucionalizado que se origina e para qual tende. É esse o domínio de sua 

circularidade. Circularidade da qual vemos a possibilidade de rompimento através da 

crítica. (ORLANDI, 1996, p. 23). 

 

Nesse sentido, continua ela, professores e alunos seriam capazes de questionar 

aspectos importantes da realidade escolar, quais sejam: os conteúdos, a sua finalidade, os seus 

locutores, o seu caráter informativo, sua “unidade”, seus implícitos, o sentido dado ao ensino 

pelo discurso pedagógico do poder, etc.  

Permitir um espaço para o outro dentro desse discurso e de construir a possibilidade do 

locutor se colocar como ouvinte, é o que propõe a autora. É saber ser ouvinte do seu próprio 

texto e do outro. Para isso, “[...] é necessário, entretanto, reconceber uma nova noção de 

sujeito para ambos.” (ORLANDI, 1996, p. 26). Uma noção que contempla tanto os sujeitos 

como os sentidos, e que não seriam mera reprodução mas transformação, resistência, 

ruptura; aproximar-se dessa postura é o convite de Orlandi aos sujeitos da Educação.  

Assim, a identidade e a formação de professores foram os temas abordados nesta 

investigação. Consideramos tais temas pertinentes nos estudos em Educação com interface em 

AD, e pensamos também que os estudos que apresentamos, dão inevitavelmente uma visão de 

como a Educação é vista sob a ótica discursiva, e os apresentamos, nos limites desta pesquisa, 

com base nas discussões feitas por analistas do discurso, principalmente por Coracini (2003; 
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2011), Mutti (2010; 2012), Mutti & Ernst-Pereira (2011), de outros teóricos, e por 

pesquisadores envolvidos em programas de Pós-Graduação. Dispomo-nos, também, a escutar 

as vozes de Nóvoa (1992; 2009), Tardif (2000; 2002), André (2002; 2010), e Longo (2006) 

num diálogo com a Psicanálise. 

Assim, tentando entender os processos identitários dos sujeitos-professores de Língua 

Portuguesa das escolas investigadas ou, mais especificamente, tentando compreender as 

determinações subjetivas de sua condição de professor, é que constituímos o subitem 2.2.1; já 

o subitem na seqüência, apresenta discussões sobre formação, a qual está inscrita em uma 

rede de sentidos. 

 

 

2.2.1 Identidade Docente 

 

 

Preciso ser um outro 

para ser eu mesmo [...] 

Existo onde me desconheço 

aguardando pelo meu passado 

ansiando a esperança do futuro [...] 

 

Mia Couto
73

 

 

 

Se em Houaiss
74

 podem ser encontrados alguns sentidos para a palavra identidade, 

como: 1) estado do que não muda, do que fica sempre igual; 2) consciência da persistência 

da própria personalidade; 3) o que faz que uma coisa seja a mesma (ou da mesma natureza) 

que outra, observa-se que tais sentidos vêm, pela própria etimologia da palavra, do 

latim identitas, átis (Marciano Capela, 425), do latim clássico idem “o mesmo”, segundo uma 

progênie, que vem desde Cícero, de gerar substantivos abstratos de pronomes 

(qualìtas, alterìtas). Já o advérbio do latim clássico identidem “de novo, repetidamente” teria 

aberto o caminho formal para este substantivo, para idêntico e para sua cognação. Seguindo 

esse fio de pensamento do lexicólogo, percebe-se que, por detrás de todos esses sentidos, há 

uma ideia de homogeneidade. 

                                                           
73
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 É preciso, contudo, compreender que em AD, disciplina que concebe um sujeito 

clivado, descentrado, inconsciente, habitado pelo outro, e assim radicalmente incapaz de se 

definir como uno, estável, igual a si mesmo (e, portanto, distinto dos demais)
75

, não se pode, 

segundo Coracini (2003, p. 151), considerar tal ideia, tampouco “[...] acreditar na 

possibilidade de uma identidade acabada, descritível”.  

E, dessa forma, procurando conhecer o movimento discursivo de construção da 

identidade do sujeito-professor de Língua Portuguesa, à luz dos resultados obtidos a partir das 

entrevistas, nesta pesquisa, a pergunta Como se tornou professor?, que faz parte das 

entrevistas dirigidas aos professores, remete, então, ao sentido de identidade como uma 

produção do sujeito que significa.  Segundo o referencial da AD, as construções discursivas, 

pelos sujeitos, dão-se nos jogos que se fazem por dentre os esquecimentos (construção/ 

desconstrução/ reconstrução). Para a AD, o sujeito não é um indivíduo intencional, mas 

subjetivo, e é resultado de sua inscrição nas FD.  

E em relação a essa identidade que o sujeito-professor constitui, Nóvoa (1992) afirma 

que ela não acontece de forma tranquila, mas em espaços de tensão, pois ela “[...] não é um 

dado adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A identidade é um lugar de lutas e 

de conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão.” (NÓVOA, 

1992, p. 16). 

É então na presença do outro que a identidade se constitui. O outro é um termo da 

Psicanálise que se refere ao adulto próximo, a ordem que esse adulto entra em cena no mundo 

já humano, social e cultural, ou seja, é a mãe que assume a função de cuidar e de introduzir a 

criança na ordem do simbólico. Deve-se esclarecer que existe também um Outro (grafado 

com maiúscula) prévio ao sujeito: um campo já estruturado, constituído, ordenado, ou seja, a 

cultura, a família, a sociedade, bem como a linguagem, pois o sujeito psicanalítico é um 

sujeito de linguagem. 

Em estudo sobre a Linguagem e a Psicanálise, Longo (2006) revisita a teoria lacaniana 

do estádio do espelho
76

 pelo qual passa a criança dos 6 aos 18 meses. Nesse período, ao ser 

colocada diante de um espelho, a criança atribui enorme importância a sua imagem por meio 

de mímicas. Encontram-se, nesse momento, três etapas: 1) a criança reage como se a imagem 

no espelho fosse a imagem de um outro; 2) em seguida, cessa de tratar a imagem como um 

objeto real no momento em que desiste de pegar o outro atrás do espelho; 3) a criança 
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reconhece o outro atrás do espelho como sua própria imagem (LONGO, 2006, p. 49-52). 

“Este é um processo de identificação.”, diz a autora, um processo de “[...] conquista 

progressiva da identidade de um sujeito.” (LONGO, 2006, p. 50). Uma “[...] identificação 

primária que será o tronco de outras identificações na vida de um sujeito.” (LONGO, 2006, p. 

50). Em poucas palavras: até o segundo tempo do estádio do espelho, a criança ainda não 

entrou no mundo da linguagem, ainda não é simbólica; na terceira etapa, ou seja, na 

integração da imagem a seu próprio corpo, é que ela toma o passo decisivo para sua 

constituição como sujeito falante: é o acesso à ordem simbólica. A partir disso é que ocorre a 

entrada da criança na linguagem, na cultura, na civilização, na Lei e na relação com o outro. 

(LONGO, 2006). E “[...] é na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como 

sujeito; a subjetividade e a consciência de si só podem ser atingidas por contraste, ou seja, o 

eu diante de um tu, falando de um terceiro elemento, ele (pessoa ou assunto).” (LONGO, 

2006, p. 52). Portanto, conclui a autora, “A linguagem é a única possibilidade de 

subjetividade.” (LONGO, 2006, p. 52). 

Vê-se, então, que os processos identificatórios por que passa o sujeito são 

determinados pela sua relação com o outro. Para exemplificar essa relação, apresentamos 

alguns excertos de entrevistas nos quais é possível perceber essa presença do outro pelo qual 

se sente afetado.  

 

SD 11 - Cláudia: Como se tornou professor? 

Professora MI: Como me tornei professora (pausa longa). Primeiro foi o incentivo da minha 

mãe, né. Ela já era professora. E aí, na cidade onde eu morava, não tinha tantas opções, né. E 

tinha o curso de magistério. Aí eu me inscrevi e fiz em paralelo com o curso técnico. Eu fiz os dois 

cursos. Aí, depois que eu terminei os dois cursos, eu já fiz vestibular, né, e fiz pra primeira opção... 

era pedagogia. E, depois, eu acho que algo me falou mais forte porque eu gostava muito de 

inglês. Aí eu, depois, eu fiquei por Letras. Eu morava em Engenho, no Paraná.  

 

A professora justifica sua escolha profissional como atendimento ao desejo da mãe – a 

mãe representa o outro, determinante para que também fosse professora. A presença da mãe, 

que era professora, o curso de formação de professores (Magistério), disponível na cidade 

onde morava, cursado junto com outro curso técnico, no Ensino Médio, e então a escolha pelo 

curso de Letras, com ênfase em língua estrangeira, são marcas no intradiscurso que remetem à 

história da identificação profissional da professora em relação à escolha do curso de 

licenciatura. E em “eu acho que algo me falou mais forte”, ela se refere a sua decisão por ser 

professora como influenciada por uma voz (de um outro internalizado) que lhe indicou a 

escolha.    
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Na sequência de enunciados a seguir, é também possível perceber a importância do 

outro, por meio de fragmentos desse outro na constituição da própria subjetividade do sujeito-

professor, qual seja: 

 

SD 12 - Cláudia: Como se tornou professor? 

Professora AF: [...] eu fiz o curso de magistério que era profissionalizante, naquela época oferecia, 

e acho que queria ser professora, gostava, né. [...] Chamava Normal, Curso Normal, é chique. E, a 

professora escreveu assim no caderno “você será uma grande professora”. Acho que foi isso 

também. [Choro] [Cláudia: quer parar um pouquinho?] Então, acho que foi isso. Eu já comecei 

a trabalhar então, só que não com a habilitação, só para as séries iniciais. Aí eu alfabetizava, quando 

eu fui fazer Letras é que eu fui entender, fui estudar a Fonética. Então agora eu acho que estou no 

lugar certo. 

 

A professora se emociona ao se lembrar da professora da Escola Normal que havia 

escrito em seu caderno. São momentos de identificação, são cenas recuperadas pela memória 

quando o outro funciona como um estímulo, um apoio, um exemplo para seguir a carreira 

docente. Como observado, esse outro aqui é a professora que deixa marcas, que a elogia. 

Reconhece a presença e a importância desse outro, também professor, em sua formação. É, 

então, uma construção sempre em processo, nunca acabada, aberta à pluralidade de sentidos. 

Mais um excerto,  

 

SD 13 - Cláudia: Como se tornou professor? 

Professora RO: Bom, é... eu admirava as minhas professoras. E o meu sonho era ser professora 

primária, né. E depois, quando eu estudei, fiz o curso de Letras, e aí me apaixonei pelo Ensino 

Médio. E, a partir daí, eu amo, eu amo a minha profissão: ser professora. 

 

Novamente a identificação com as professoras que teve fez com que essa professora 

optasse pela docência. A admiração por essas levou-a a realizar o sonho que tinha (ser 

professora primária), e que foi efetivado ao graduar-se em Letras. Parece haver também, nessa 

SD, outra identificação bem marcada no sentido de presença de outros sujeitos, ou seja, os 

alunos do Ensino Médio (...me apaixonei pelo Ensino Médio) e que, a partir dessa 

experiência, a professora reafirma o sentimento que possui em relação à profissão docente. 

E essa constituição da identidade dos sujeitos-professores está realmente em 

construção. Interrogados sobre o trabalho que realizam atualmente, por meio da pergunta, 

Como é o seu trabalho de professor atualmente?, é possível  constatar que o professor fala de 

sua identificação profissional, ligando-a ao modo como se sente afetado pelo outro. A 

identificação ocorre num processo dinâmico e histórico, sendo que o aluno é o outro lembrado 
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como aquele que está no cerne da identificação positiva com a posição de professor, como na 

seguinte passagem: 

 

SD 14 - Cláudia: Como é o seu trabalho de professor atualmente? 

Professora RO: Então, eu... de uns dez anos pra cá, eu mudei muito a minha visão de ver o aluno, 

né. Se ele não soubesse nada, vamos supor, pelo menos um pouquinho, eu, pra mim, ele não sabia 

nada. Então, vamos dizer assim: hoje já tenho uma visão diferente. Então, ele sempre tem algo que, 

hoje, ele não consegue, mas amanhã, ele vai conseguir. Então, eu digo assim, que a minha trajetória 

mudou bastante nessa questão de tradicional, de como eu era, né, a minha visão como professora, e 

hoje eu vejo o aluno de outros ângulos, né. Aí eu vejo, eu percebo assim, que eu cresci muito 

também, bastante. Modifiquei bastante a minha prática educativa na sala de aula com o educando, 

muito mesmo. 

 

Assim como na SD 13, na inscrição acima, a professora mostra reconhecer outros nela 

mesma, pois ela concebia o seu aluno de um modo – “eu, para mim, ele não sabia nada” - e 

hoje ela é outra em relação ao modo de ver o seu aluno. Hoje ela é aquela professora que vê o 

aluno como capaz de mudar: “hoje ele não consegue mas amanhã ele vai conseguir”. 

Verifica-se, então, que o sujeito-professor participa da constituição do sentido identitário de 

uma posição no discurso pedagógico sempre em construção. 

A esse respeito, Tardif (2010, p. 11), ao se referir aos saberes docentes, indica que esse 

saber “[...] está relacionado com a pessoa e a identidade deles (dos professores), com a sua 

experiência de vida e com a sua história profissional [...]”. No exemplo acima, o cotidiano da 

professora, no convívio com o aluno, oportunizou a ela esse reconhecimento. 

Percebendo, então, a importância do outro na constituição da identidade profissional, 

Coracini (2011, p. 56), afirma que, “Talvez a única (verdade) da qual não consigo duvidar é a 

de que somos constituídos pelo olhar do outro, pela presença inexorável do outro em nós 

(pais, família, amigos, cultura...).”. E em relação ao sujeito, a autora faz mais uma 

observação: 

 

Embora o desejo identitário do sujeito procure a todo preço a sua individualidade, 

esse desejo, recalcado, depara-se com a presença do outro, ou melhor dizendo, de 

outros: todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, tiveram e têm participação 

na sua formação, através de atitudes, textos (orais ou escritos), memória discursiva 

(valores, estereótipos, que são herdados...). (CORACINI, 2003, p. 152). 

 

O trabalho com a noção de identidade parece mesmo deixar em Coracini (2011) um 

rastro de mistério, de desconhecido, principalmente no que concerne à escolha profissional, 

pois, apesar do sujeito ser constituído pelo “olhar do outro”, e de serem “muitos outros” na 

constituição da identidade docente, a autora acredita que “[...] a verdadeira razão da escolha 
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profissional sempre será uma incógnita.” (CORACINI, 2011, p. 58). Completando: porque é 

da ordem do inconsciente. 

E é porque pensam assim a questão da identidade que pesquisadores do GPEAD, do 

PPGEdu da UFRGS, no qual nos inserimos, realizam investigações nas quais essa temática 

está em permanente movimento. Nos parágrafos subsequentes, apresentamos considerações 

sobre algumas pesquisas realizadas por esse grupo. 

        Especificamente sobre docentes, a pesquisa de Tomé (2009) se refere às primeiras 

professoras da cidade de Cláudia – MT, apresentando os sentidos produzidos pelo sujeito que 

se inscreve no processo de colonização, levando-o a ressignificar a sua posição-sujeito, no 

contexto em questão. Nesse estudo, a autora mostra também que as professoras, ao chegarem 

ao local como colonizadores, “[...] construíram o seu eu sujeito-professora, a partir da 

construção do desejo do outro, manifesto pela linguagem, tornado discurso.” (2011, p. 803). E 

esse outro é manifestado também, segundo a autora, nas próprias formulações das professoras, 

onde é possível ver “[...] as filiações identificatórias que realizam, estabelecendo pontos de 

identidade com o outro.” (TOMÉ, 2011, p. 808, grifos da autora). 

Compreendendo o modo como o sujeito professor foi produzindo “gestos de 

interpretação” em sua inserção no discurso da EJA, constituindo, nesse lugar, a sua posição 

enunciativa, a pesquisa de Sant‟Anna (2009) mostrou que as posições encontradas, nesse 

estudo, demarcavam sentidos de pertencimento, de identificação dos professores enquanto 

profissionais do campo da EJA.  

Cauduro (2007), em sua investigação, aponta para o entrelaçamento das posições de 

aluno e professor por meio de textos produzidos por acadêmicos em um Laboratório de 

Escrita. O efeito disso é a constituição de identidades de ambos os sujeitos. E essas 

constituições, tanto do professor como também da própria pesquisadora enquanto profissional 

no ensino de línguas, são também discutidas nesse trabalho ao serem relacionadas às 

produções desses acadêmicos. 

Também em relação à identidade, Fiss (1998) realiza uma pesquisa, em nível de 

mestrado, com professoras de uma escola pública estadual no Rio Grande do Sul, buscando a 

identificação de marcas da heterogeneidade nos dizeres dessas professoras. O desdobramento 

dessa, segundo a autora, originou o objeto de trabalho no Doutorado (2003), no qual mostrou 

“[...] a identificação de marcas de heterogeneidade e de efeito de sentidos articulados à 

condição do ser professor e às negociações que ele assume, de forma mais ou menos 

consciente.” (FISS, 2011, p. 728).  
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Percebe-se que, pelos estudos desenvolvidos por essas pesquisadoras, e que 

ultrapassando a dimensão pedagógica pressuposta pelas perspectivas educacionais, a AD 

estabelece um processo no qual é também possível verificar que o legado do outro traz 

influências significativas na constituição da identidade docente. 

Essa foi também a preocupação fundamental de Bakhtin em seus estudos, ou seja, é 

pelo dialogismo que ele mostra o espaço do outro no discurso. É na interação verbal, realizada 

por meio da linguagem, que dois indivíduos socialmente organizados interagem. Para ele, a 

interação ocorre nas trocas verbais, nos diálogos, pois o homem é um ser histórico e social, 

além do que, o diálogo é “[...] num sentido amplo [...] não apenas como comunicação em voz 

alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo que 

seja.” (BAKHTIN, 2006, p. 127). Em vista disso, na teoria do dialogismo, Bakhtin (2006) 

considerou todos os diálogos, preocupando-se com o discurso da vida cotidiana. Nesse 

discurso, a palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de 

alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui justamente “[...] o produto 

da interação do locutor e do ouvinte.” (BAKHTIN, 2006, p.117, grifos do autor). Nesse 

sentido,  

 

[...] toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, 

defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à coletividade. 

A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia 

sobre mim numa extremidade, na outra apóia-se sobre o meu interlocutor. A palavra 

é o território comum do locutor e do interlocutor. (BAKHTIN, 2006, p. 117, grifos 

nossos). 

 

Nessa direção, Pêcheux (1999) considera também a questão do outro ao discorrer 

sobre a leitura em AD, afirmando que nessa são construídos “[...] procedimentos que expõem 

o „olhar-leitor‟ a níveis opacos à ação estratégica de um sujeito, (o efeito do interdiscurso 

induzido nesse regime, sob a forma do não-dito que aí emerge, como discurso outro, discurso 

de um outro ou discurso do Outro).” (PÊCHEUX, 1999, p. 8). Para ele, “[...] trata-se de uma 

leitura em que o sujeito é ao mesmo tempo despossuído e responsável pelo sentido que lê.” 

(PÊCHEUX, 1999, p. 8). Sob esse prisma, adverte:  

 

[...] não mais que outra disciplina da interpretação – não possa se satisfazer, em sua 

relação necessária com a língua, com o inconsciente e com a história, nem com os 

„observáveis‟ discursivos comportamentais, nem com as estruturas do sujeito 

epistêmico da psicologia cognitiva. (PÊCHEUX, 1999, p. 8). 
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A isso o pensador acrescenta: a AD “[...] não tem muito a dizer” sobre os universos 

discursivos logicamente estabilizados, como o discurso das ciências da natureza (PÊCHEUX, 

1999, p. 8). Mas ao contrário, ela se constitui nos “[...] espaços discursivos não estabilizados 

logicamente, derivando dos domínios filosófico, sócio-histórico, político ou estético, e logo 

também o dos múltiplos registros do cotidiano não estabilizado.” (PÊCHEUX, 1999, p. 8).  

É nesse sentido que Pêcheux (1999) então questiona: 

 

Ninguém sabe se um dia, a história, a língua, o inconsciente serão “explicados” pelo 

sujeito epistêmico-comportamental, ou se, ao contrário, as condições concretas de 

aprendizagem e de controle dos universos discursivos logicamente estabilizados 

aparecerão eles próprios como intrinsecamente dependentes das discursividades não-

estabilizadas (por exemplo, o discurso pedagógico que difunde conhecimentos 

logicamente estáveis é ele próprio logicamente estável?). (PÊCHEUX, 1999, p. 8, 

grifos nossos). 

 

Arriscamo-nos a responder a essa questão dizendo que as investigações em Educação 

com enfoque discursivo apontam a uma outra dimensão do conceito de sujeito
77

. Lembramos, 

também, que o pedagógico é suscetível de mudança, como memória sempre em construção 

pelos sujeitos. O trabalho dos sujeitos-professores que pesquisam, criam, é que ajudam a 

mobilizar a memória da área do conhecimento.   

E, quanto à identidade desses sujeitos-professores, Coracini (2003) ressalta que ela só 

pode ser construída na heterogeneidade, na presença do outro. Por isso, a necessidade do 

sujeito em Couto: Preciso ser um outro para ser eu mesmo. 

 

 

2.2.2 Formação Docente 

 

 

As várias acepções do termo formação apresentadas em Houaiss
78

 remetem à/ao: 1) 

ato, efeito ou modo de formar, constituir (algo); criação, construção, constituição; 2) maneira 

como uma pessoa é criada; tudo que lhe molda o caráter, a personalidade; criação, origem, 

educação; 3) conjunto de conhecimentos e habilidades específicos a um determinado campo 

de atividade prática ou intelectual; 4) conjunto dos cursos concluídos e graus obtidos por uma 

pessoa; 5) ato ou efeito de dar forma; configuração, modelagem; etc. Etimologicamente, o 
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 Disponível em http://200.241.192.6/cgi-bin/houaissnetb.dll/frame. Acesso em 15 jul. 2013. 
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termo vem do latim formatìo, ónis “formação, ação de formar, forma, configuração”, por via 

erudita; história: século XIV formaçom, século XV formaçõ. 

Contudo, o que interessa, nesta pesquisa, é desenvolver uma reflexão sobre o sentido 

que o termo adquire no campo da Educação, assim como assinalamos no item 2, no parágrafo 

anterior. Nessa direção, Silva (2000), ao citar Fabre, mostra que o sentido pedagógico desse 

termo apareceu pela primeira vez no ano de 1908 em Larousse, relacionado a questões 

militares. Mas foi na década de 1960 que esse termo estendeu-se à área da Educação, trazendo 

os seguintes sentidos: 1) como curso - a habilitação acadêmica; 2) como sistema - o projeto de 

formação dos formadores; 3) como processo - que se refere à formação enquanto resultado. 

Em estudo realizado sobre a formação de professores, André (2010) apoia-se em 

pesquisas da área, assim como em várias iniciativas da comunidade científica, a fim de 

mostrar os avanços para a constituição de um campo autônomo de estudos, apontando 

também alguns caminhos para fortalecer essa área. Nessa pesquisa, a autora, embasada nas 

considerações de Marcelo Garcia (1999, p. 24-26), discute os cinco indicadores que atestam a 

delimitação do campo de formação de professores, quais sejam: 1) existência de objeto 

próprio; 2) uso de metodologia específica; 3) uma comunidade de cientistas que define um 

código de comunicação próprio; 4) integração dos participantes no desenvolvimento da 

pesquisa; 5) reconhecimento da formação de professores como um elemento fundamental na 

qualidade da ação educativa, por parte dos administradores, políticos e pesquisadores. 

Analisando esses indicadores, André (2010) toma como pano de fundo o cenário da 

educação brasileira. Certo é que o trabalho da pesquisadora apresenta muitas questões a serem 

discutidas, mas principalmente, a pertinência desse em indicar que a “[...] formação docente 

tem que ser pensada como um aprendizado profissional ao longo da vida, o que implica 

envolvimento dos professores em processos intencionais e planejados, que possibilitem 

mudanças em direção a uma prática efetiva em sala de aula.” (ANDRÉ, 2010, p. 176). 

Sem o intuito de realizar uma discussão mais ampla sobre o que discute André (2010), 

no que concerne à formação de professores enquanto campo de estudos constituído, pensamos 

que essa questão não estaria contemplada nos limites desta tese. Tivemos como intenção 

apenas de mostrar a relevância de estudos feitos por teóricos que se propõem a estudar essa 

temática, o que pode ser comprovado também nas discussões realizadas por Nóvoa (1992) 

que, num percurso histórico sobre a profissão docente em Portugal, a partir do século XVIII, 

realiza uma abordagem sobre a formação de professores e a profissão docente sob uma 

perspectiva centrada no terreno profissional. Em seus apontamentos, discute a imagem do 

professor diante do controle do Estado, que substituiu a Igreja no papel de responsável pela 
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Educação, passando pelas escolas normais, pelo regime da 1ª República, e finalmente o 

Estado Novo que decide encerrar essas instituições.  

Ao mostrar os debates sobre os professores e a sua formação, a partir dos anos 60 do 

Século XX, Nóvoa (1992) mostra que esses estavam no plano das preocupações educacionais; 

nos anos 70, o enfoque era na formação inicial; já nos anos 80, cujo enfoque era a 

profissionalização em serviço dos professores, apareceram os seguintes programas: 

profissionalização em serviço, formação em serviço e profissionalização em serviço; 

finalmente nos anos 90, a formação contínua de professores era a preocupação das políticas 

educacionais. Mas, a esse respeito, o autor faz uma advertência: “A formação de professores 

tem ignorado, sistematicamente, o desenvolvimento pessoal, confundindo „formar‟ e „formar-

se‟, não compreendendo que a lógica da atividade educativa nem sempre coincide com as 

dinâmicas próprias da formação.” (NÓVOA, 1992, p. 24). 

Resgatar essa profissão. É o que propõe Nóvoa (2011) em trabalhos recentes, mais 

especificamente em O regresso dos professores
79

, quando atribui a importância a estes 

indicando o sentido de que, na atualidade, “[...] os professores voltaram a ocupar uma 

centralidade que tinham perdido.” (NÓVOA, 2011, p. 7). E, na sequência, justifica “[...] a 

importância dos professores nas sociedades contemporâneas.” (NÓVOA, 2011, p. 8).  

Nóvoa toma certamente como referência o seu país de origem, Portugal, para fazer essa 

afirmação, mas pode-se assegurar que no Brasil isso não é diferente. Tal o interesse surgido 

por pesquisadores sobre o tema formação, nas últimas décadas, que originaram inúmeras 

investigações, em especial, destacamos o estado da arte sobre a formação de professores no 

Brasil, organizado por André (2002), no qual analisa 284 trabalhos defendidos entre teses e 

dissertações produzidas nos Programas de Pós-Graduação em educação do país, no período 

compreendido de 1990 a 1996
80

. 

Já em outra direção, Tardif (2000), ao comentar sobre a formação do professor na 

academia, tece críticas a respeito do modelo aplicacionista presente no sistema de práticas e 

carreiras universitárias. Ou seja, tanto a pesquisa, como a formação e a prática estão em 

campos separados. Os pesquisadores, nessas condições, mesmo estando em outro contexto, o 

Canadá, “[...] produzem conhecimentos que são em seguida transmitidos no momento da 

formação e finalmente aplicados na prática.” (TARDIF, 2000, p. 18). Dessa forma, “[...] a 

produção dos conhecimentos, formação relativa a esses conhecimentos e mobilização dos 

conhecimentos na ação tornam-se problemáticas e questões completamente separadas.” 
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(TARDIF, 2000, p. 18), sendo, portanto, competência de distintos agentes: pesquisadores, 

formadores e professores.  

Essa é também a preocupação de Rodrigues & Esteves (1993) em relação à formação 

docente, no contexto educacional de Portugal, ao defenderem que  

 
[...] a formação não se esgota na formação inicial, devendo prosseguir ao longo da 

carreira, de forma coerente e integrada, respondendo às necessidades de formação 

sentidas pelo próprio professor e às do sistema educativo, resultantes das mudanças 

sociais e/ou do próprio sistema de ensino (Laderrière, 1981; Postic, s/d). Não se 

trata, pois, de obter uma formação inicial, válida para todo o sempre. „Não se pode 

apreender tudo (na formação inicial), até porque tudo é muita coisa‟. 

(RODRIGUES; ESTEVES, 1993, p. 41). 

 

Já no contexto brasileiro, as pesquisas sobre formação com o viés discursivo também 

se consagram, por exemplo, no GPEAD, da UFRGS, na linha de pesquisa Educação, Arte, 

Linguagem, Tecnologia, stricto sensu sob a orientação da professora Regina Maria Varini 

Mutti. E a própria pesquisadora revela: “[...] formação é um termo cuja significação está em 

aberto; sua etimologia já indica o processo, a ação em direção a uma forma.” (MUTTI, 2010, 

p. 126). E que ainda, para o sujeito, essa formação, inicial ou continuada, é, ao mesmo tempo, 

diferente e semelhante à de seus pares, além disso, cada sujeito historiciza discursos 

pedagógicos que são compartilhados com esses pares (MUTTI, 2010). 

Ao discorrer sobre a formação de um pesquisador, em nível de mestrado, Mutti (2012) 

acompanha a formação de um professor, que é também intérprete de Libras, tendo como 

objeto o discurso pedagógico em interseção com o discurso científico no ensino superior de 

Pós-Graduação stricto sensu. Demonstrando gestos de interpretação e efeitos de sentidos, 

Mutti (2012) assegura que essa formação continuada ocorre também no interior das 

Instituições de Ensino Superior (IES). Para ela, tanto o orientador quanto o orientando “[...] 

estão ligados por meio de uma prática educacional, visando à formação do mestrando e do 

doutorando e também à formação continuada do orientador.” (MUTTI, 2012, p. 97). E 

também, “[...] as diversas práticas educacionais da formação gratificam os sujeitos envolvidos 

porque são intensas, à medida que implicam jogar com a construção do sentido que damos às 

nossas vivências no mundo.” (MUTTI, 2012, p. 97). 

Nessa pesquisa, são ressaltadas algumas formas pelas quais o acadêmico-professor 

insere algo de sua própria história, referindo-se explicitamente a si próprio, ao se referir ao 

pesquisado, considerando as etapas do projeto e da dissertação. Isso corrobora com o que 

Nóvoa (2011) salienta ao dizer que “[...] as narrativas e a escrita, enquanto momentos de 
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reflexão sobre a experiência e de registro das práticas, são elementos centrais da formação de 

professores.” (NÓVOA, 2011, p. 53). 

Como formadoras de pesquisadores-analistas de discurso, Ernst-Pereira & Mutti (2011) 

discutem a formação desses sujeitos embasadas nas experiências de ensino, de pesquisa e de 

orientação, nos programas de Pós-Graduação em que atuam. Ressaltam que a formação nunca 

está acabada, principalmente a formação do analista de discurso, e que o referencial teórico da 

AD permite significar formação como modo de subjetivação, ressaltando que: “[...] tornar-se 

sujeito que produz sentidos na prática de pesquisa” (ERNST-PEREIRA; MUTTI, 2011, p. 

819). Mostram, ainda, que o acadêmico, em sua formação inicial no curso de titulação, “[...] 

ocupa a posição de orientando, mas também estão em formação continuada aquele que ocupa 

a posição de orientador e os demais participantes do grupo de pesquisa” (ERNST-PEREIRA; 

MUTTI, 2011, p. 819, grifos das autoras). 

Acompanhando as discussões das autoras, o contexto demarcado por elas inicialmente 

se refere “[...] ao espaço institucional onde se realiza a formação, ou seja, os cursos stricto 

sensu de pós-graduação acadêmica que fornecem a titulação oficial para exercer a docência 

em nível superior.” (ERNST-PEREIRA; MUTTI, 2011, p. 820). Evidenciam, nesse estudo, a 

importância da pesquisa, o que, para elas, é exigência “[...] para o ingresso e a permanência 

nas funções docentes.” (ERNST-PEREIRA; MUTTI, 2011, p. 820). Assim, “[...] numa 

formação para a pesquisa, supõe-se a interseção entre os discursos científico e pedagógico; 

para tanto, as posições de docente e discente passam a ter sentidos específicos, tais como 

sugerem as designações orientador e orientando.” (ERNST-PEREIRA; MUTTI, 2011, p. 

820). Mostram ainda que nas designações que concernem à formação para a pesquisa, quais 

sejam: linha de pesquisa, área temática de pesquisa, grupo de pesquisa, grupo de orientação, 

grupo de trabalho, é que “[...] se encontra sinalizado o aspecto coletivo da prática de pesquisa 

acadêmica e do seu ensino.” (ERNST-PEREIRA; MUTTI, 2011, p. 820). Assim, para as 

autoras, a questão pedagógica, em relação à pesquisa, “[...] realiza-se em comunidades, onde 

se inicia e desenvolve o processo de formação do pesquisador, em cursos de pós-graduação da 

universidade.” (ERNST-PEREIRA; MUTTI, 2011, p. 820). E mais, que os espaços de 

formação, tais como, “[...] os programas de pós-graduação, com suas linhas de pesquisa, os 

grupos de pesquisa, grupos de orientação vão assumindo identidades peculiares.” (ERNST-

PEREIRA; MUTTI, 2011, p. 820). Por fim, as autoras asseguram que são os grupos de dentro 

de uma linha de pesquisa da instituição os responsáveis pela “[...] realização da interlocução 

sistemática dirigida à produção de pesquisa; e cada grupo está em relação com outros grupos 

mais distantes com os quais compartilha a produção, unidos pelo interesse teórico e a 
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dimensão da formação propiciada.” (ERNST-PEREIRA; MUTTI, 2011, p. 820, grifos das 

autoras). 

Trazendo esse debate para o contexto desta investigação, mais especificamente sobre a 

formação do pesquisador, verificamos que o modo como a pesquisa chega às instituições 

escolares acontece via universidade, uma vez que os projetos desenvolvidos nas/pelas escolas 

apresentam o caráter extensionista. Assim, a formação do sujeito-professor-pesquisador chega 

à escola por meio de projetos de pesquisa, desenvolvidos principalmente na formação 

continuada, os quais são coordenados por professores-pesquisadores da universidade. 

Além do exposto acima, outras discussões acerca do termo formação também são 

pertinentes, como as inscritas em documentos oficiais, a exemplo dos Referenciais para 

Formação de Professores os quais sinalizam para o constante aprendizado profissional. No 

documento, observa-se a ênfase para o termo formação, cuja definição está assim articulada:  

 

 
[...] é um processo contínuo de permanente desenvolvimento, o que pede do 

professor disponibilidade para a aprendizagem; da formação, que o ensine a 

aprender; e do sistema escolar no qual ele se insere como profissional, condições 

para continuar aprendendo. Ser profissional implica ser capaz de aprender sempre. 

(BRASIL, 2002, p. 63).  

 

O mesmo interesse pela formação do professor é também encontrado nas Orientações 

Curriculares do Estado de Mato Grosso (OC) ao indicarem a relevância da Literatura no 

desenvolvimento da capacidade de comunicação linguística dos educandos, pois somente ele 

(o professor) “[...] conseguirá fazer essa mediação com a Literatura à medida que se 

consolidar como leitor, aspecto integrante de sua formação.” (MATO GROSSO, 2007, p. 

136). Dessa maneira, continua o documento, “As leituras devem se constituir no eixo da 

formação docente, porque ser leitor é propriamente a identidade do professor, [...] e é 

imprescindível e urgente resgatar essa identidade.” (MATO GROSSO, 2007, p. 137). 

Pensamos, por fim, que envolver-nos em um campo vasto, dinâmico e plural, como o 

da formação, requer um movimento de discussões sobre aspectos que não são contemplados 

nesta Tese, pois esse fenômeno complexo que é a formação docente insere-se em um espaço 

de deslocamentos, de questionamentos. Contudo, nunca é demais lembrar que a acolhida 

discursiva concedida à Educação pelos analistas do discurso permite compreender a 

concepção de formação como algo em constante movimento, incompleto, pois “Não se pode 

apreender tudo (na formação inicial), até porque tudo é muita coisa.” 
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3 OS LUGARES E OS SUJEITOS  

 

 

Iniciando este capítulo, apresentamos o Estado da Arte das pesquisas que tiveram 

como cenário o município de Barra do Bugres, no período de 2000 a 2010, especificamente as 

que se inserem nos campos da Educação e da Linguagem; na sequência, o município e seus 

aspectos históricos, geográficos e sociais; as escolas da rede estadual de ensino; e, por fim, os 

sujeitos-professores de Língua Portuguesa que atuam nessas unidades. 

 

 

3.1 ESTADO DA ARTE 

 

 

Constatando serem poucas, na perspectiva teórica e prática em que este estudo está 

inserido, as investigações relacionadas à Educação, e inexistente o enfoque específico nos 

sujeitos-professores de Língua Portuguesa/Linguagens no município de Barra do Bugres, 

afirmamos a pertinência em pesquisar este tema. Para chegar a essa constatação, procedemos 

a uma investigação sobre o Estado da Arte das pesquisas em Educação e/ou Linguagens 

referidas ao município. É preciso dizer, no entanto, que o termo “Linguagens”
81

, nesta 

pesquisa, é usado para designar a área na qual está o componente curricular de Língua 

Portuguesa, além da Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol), Artes e Educação 

Física. 

O recorte temporal abrange de 2000 até 2010
82

, em instituições credenciadas pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES
83

. Utilizamos, 

então, uma única base de dados: Resumos de Teses e Dissertações - CAPES – Acesso Livre. 

Tal recorte se justifica pelo significado dessa década na história da educação do 

Município de Barra do Bugres, que de certa forma fica assinalada à medida que existem 

pesquisas sobre a educação nesse local. Essa determinação temporal possui uma importância 

por indicar como está se desenvolvendo a educação em Barra do Bugres, pois revela que a 
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 Voltaremos a isso no Capítulo 5. 
82

 O critério utilizado para a escolha do recorte temporal, ou seja, o decênio 2000-2010, é justificado por 

contemplar o início de minhas investigações, a partir de 2005, até o início do Curso de Doutorado (DINTER) em 

2010. A busca de pesquisas anteriores a 2005 foi realizada com o propósito de aumentar a margem temporal, a 

fim de abarcar um maior número possível de pesquisas na região. 
83

 A consulta foi realizada no portal CAPES, entre os dias 24 e 28 de setembro de 2011. Disponível em 

http://acessolivre.capes.gov.br/ 

http://acessolivre.capes.gov.br/
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cidade se torna interessante para ser tema de pesquisas no contexto brasileiro, e isso não foge 

ao contexto nacional amplo, que passou a fomentar a formação em Pós-Graduação e o olhar 

científico para as práticas educacionais.  

Quanto aos descritores, optamos por usá-los em uma abrangência menor, fechando 

cada vez mais a procura, desta maneira: 1) município “Barra do Bugres – MT”; 2) área 1 

“Educação”; 3) área 2 “Linguagens”; 4) sub-área “Língua Portuguesa”, refinando, assim, a 

busca. 

Tal procedimento de investigação é recomendado por Nóvoa (2011), ao criticar que 

nas pesquisas em educação não há essa preocupação em conhecer o que outros já 

pesquisaram. Diz o autor: 

   

Na maioria das disciplinas seria impensável, e inaceitável, que alguém abordasse um 

assunto sem ter feito previamente o estado da arte. Em educação, parece que, por 

vezes, a nossa sede de originalidade nos leva a um exercício de desconhecimento 

dos colegas e pesquisadores que, antes de nós, trabalharam determinados temas. Se 

não conseguirmos ultrapassar esta incapacidade, reforçando a comunidade científica 

inter-pares, dificilmente conseguiremos que a pesquisa em educação se torne 

credível. (NÓVOA, 2011, p. 540).  

 

De posse dos dados, organizamos o quadro a seguir, que representa o Estado da Arte 

das pesquisas em Educação e Linguagens do município de Barra do Bugres. Foram 

encontrados onze trabalhos que se aproximam, de algum modo, da pesquisa a que nos 

propusemos realizar, quais sejam:  

 

INSTITUIÇÃO ANO 

BASE 

NÍVEL TÍTULO AUTOR 

1      UNICAMP 2000 Mestrado O índio Umutina no discurso do contato: 

silenciamento e resistência 

Lucimar 

Luísa 

Ferreira 

2      UFMT 2003 Mestrado Movimento Indígena em Mato Grosso e a 

Luta por Escolarização 

Valdivino 

Barbosa 

3      UFGD 2007 Mestrado Arqueologia e ensino superior indígena: 

uma experiência na Universidade do 

Estado de Mato Grosso, Campus de Barra 

do Bugres 2006-2007 

Luciano 

Pereira da 

Silva 

4     UNICAMP 2007 Doutorado Índio, identidade e escrita: Constituição 

dos processos de filiação à memória Outra 

na produção de textos acadêmicos 

Edna Maria 

Soares 

André 

5      UFMT 2008 Mestrado A emancipação como inédito-viável da 

educação do campo: uma viagem 

etnográfica a Escola Paulo Freire 

Janaína 

Santana da 

Costa 

6       UFAM 2008 Mestrado A Universidade Federal do Amazonas e o 

Acesso dos Povos Indígenas ao Ensino 

Superior: Desafios da Construção de uma 

Rita 

Floramar 

dos Santos 
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Política Institucional.  Melo 

 7     UFMT 2008 Mestrado Linguagem e saúde mental: um olhar 

dialógico nas oficinas terapêuticas nos 

Centros de Atenção Psicossocial - CAPS 

Cláudia 

Landin 

Negreiros 

8      UFMT 2008 Mestrado Música na Televisão: Recepção e 

Educação Musical em Barra do Bugres – 

MT 

Eva 

Aparecida 

da Silva 

9     UFMT 2008 Mestrado Imagens de nós não indígenas negros e 

brancos; no olhar dos professores Iny-

Karajá 

Joana Saíra 

Sousa 

Torres 

10   UFSCar 2009 Mestrado Discurso(s) do(s) outro(s) na imagem de 

si: um estudo discursivo dos textos 

didáticos destinados à formação de 

formadores indígenas. 

Milena 

Borges de 

Moraes 

11   UNEMAT 2009 Mestrado Mosaico de interculturalidade: aspectos 

sobre o direito indígena 

Sandra 

Maria Silva 

de Lima 

Quadro 3 - Estado da Arte das pesquisas em Educação e Linguagem (nível Mestrado e Doutorado) no 

município de Barra do Bugres – MT 

Fonte: Portal CAPES. Acesso de 24/09/2011 a 28/09/2011   

Organização: NEGREIROS, Cláudia Landin; 2011. 

 

É importante mencionar que, conforme apontam os títulos, a maioria das pesquisas no 

quadro acima refere-se à Educação Indígena (1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 e 11). Em Mato Grosso, as 

políticas públicas destinadas a essa modalidade de educação estão bem direcionadas a esse 

propósito.  Prova disso são os programas específicos que as instituições educacionais, como a 

SEDUC, a UFMT e a UNEMAT implementam, desde a Educação Básica
84

 até a Superior. 

Outro fator que justifica o grande interesse de pesquisas na temática é a instalação da primeira 

universidade indígena do país, no Campus da UNEMAT de Barra do Bugres
85

. Nessa 

perspectiva, os trabalhos (2), (3), (9) e (10), têm como sujeitos os professores indígenas. 

As demais pesquisas abordam: a Educação no Campo (5), pois no município está 

situado o segundo maior assentamento rural da América Latina, Antônio Conselheiro; a 

Educação Musical (8); a linguagem e sua interface com a Saúde Mental (7), de autoria desta 

pesquisadora. As duas primeiras com enfoque nos sujeitos-alunos; a outra, em pacientes do 

Sistema Único de Saúde (SUS).  

Cabe ainda destacar, dentro da indicação do Estado da Arte, as pesquisas de mestrado 

de Castilho (2002) e de doutorado de Tomé (2009) que, situadas na área temática de 

Educação e Análise de Discurso, com suas problemáticas específicas, enfocam a educação no 

                                                           
84

 No ano de 1995 foi criado o Conselho de Educação Escolar Indígena - CEI/MT, que se constituiu num espaço 

de discussão, reflexão e luta pela Educação Escolar Indígena. A criação do CEI/MT fortaleceu em Mato Grosso 

o movimento dos professores indígenas que reivindicavam a formação continuada por meio de cursos 

diferenciados. Disponível em http://www.novoportal.unemat.br/. Acesso em 11 out. 2011. 
85

 Educação Superior Indígena – Faculdade Indígena Intercultural – PROESI - Programa de Educação Superior 

Indígena Intercultural - UNEMAT – Campus de Barra do Bugres. 

http://www.novoportal.unemat.br/
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Estado de Mato Grosso, mas na região norte do Estado, na perspectiva dos sujeitos-

professores. 

Ressaltamos que algumas pesquisas indicadas no Estado da Arte foram citadas para a 

realização do trabalho de Tese. Ou seja, as relacionadas às temáticas: indígena, aos 

movimentos sociais (trabalhadores assentados e sem-terra), à história da colonização de áreas 

no Estado de Mato Grosso, serviram como fonte de informação e atualização, o que nos 

permitiu não somente compreender, mas também problematizar nas análises alguns aspectos 

relacionados à prática dos sujeitos-professores.  

 

 

3.2 O MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES-MT 

 

 

Seguindo pela Rodovia MT-246, em direção ao oeste do Estado, é possível ver a 

confluência dos Rios Paraguai e Bugres sobre a ponte que dá acesso ao município.   

 

                    
                      Figura 4 – Confluência dos Rios Paraguai e Bugres – fotografia tirada sobre a  

          ponte que dá acesso ao município de Barra do Bugres – MT (24/07/11). 

                      Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

 

Assim, para apresentar o município mato-grossense enfocado nesta pesquisa, os 

parágrafos subsequentes se constituem a partir de Ferreira (2001) e Ramos (1991; 2003), no 
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que concerne ao referencial histórico; nos sites: oficial do município
86

 e do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE)
87

, no que se refere à atualização de dados.    

A microrregião 21 - Tangará da Serra, situada na mesorregião sudoeste mato-

grossense, é formada, além do município de Barra do Bugres, pelos de Denise, Nova Olímpia, 

Porto Estrela e Tangará da Serra (Cf. figura 5); juntos, totalizam uma área territorial de 

22.303,657 Km², com uma população de 144.911,00 habitantes (IBGE, 2010). 

 

 

Figura 5 - Mapa - Sedes municipais da microrregião 21 - Tangará da Serra.  

Fonte: LABGeo UNEMAT. Disponível em http://www2.unemat.br/labgeo/index.php?pasta= mapas 

Acesso em 23 out. 2012. 

 

Localizado entre dois biomas, o Pantanal e o Cerrado, o município dista 170 km da 

capital do Estado, Cuiabá. A população estimada de Barra do Bugres até outubro de 2010 era, 

segundo o IBGE, de 31.793 habitantes, com uma densidade demográfica aproximada de 5,31 

hab./km². População essa distribuída em uma área de 5.992,573 km².  

A origem de Barra do Bugres se deve ao fluxo migratório com a extração da poaia
88

 

em 1878, aproximadamente. Nessa época, chegaram as primeiras pessoas, oriundas de vários 

Estados, que permaneceram nessa localidade. Mais tarde, iniciou-se também a extração de 
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 Disponível em www.barradobugres.mt.gov.br/. Acesso em 21 set. 2011. 
87

 Disponível em  www.ibge.gov.br/. Acesso em 28 out. 2011. 
88

 Da raiz dessa planta nativa se extrai a Emetina, uma substância vegetal largamente utilizada na indústria 

farmacêutica, principalmente como fixador de corantes. Os garimpeiros que exploravam garimpos de diamantes 

nas imediações do Rio Paraguai, em região próxima à Barra do Bugres, usavam, quando doentes, um chá 

preparado com a raiz desse arbusto facilmente encontrado à sombra da floresta existente nessa região. Essa 

planta já era conhecida dos indígenas, e estes a apresentaram aos colonizadores. Disponível em 

http://www.mteseusmunicipios.com.br. Acesso em 22 ago. 2011. 

http://www2.unemat.br/labgeo/index.php?pasta=%20mapas
http://www.barradobugres.mt.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.mteseusmunicipios.com.br/index.php?sid=123
http://www.mteseusmunicipios.com.br/
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madeira de lei e, por causa desse extrativismo, esses moradores puderam melhorar suas 

habitações.  

A princípio, Barra do Bugres se chamava Barra do Rio Bugres e pertencia ao distrito 

de Cáceres. Sua fundação está diretamente ligada ao ciclo da exploração vegetal, 

principalmente da poaia, da borracha e do cedro, no final do século XIX e começo do século 

XX. Destaca-se, então, entre as regiões mais antigas do Estado, tendo registro da presença de 

habitantes não índios a partir de 1879 (FERREIRA, 2001). 

A lei nº 541, de 13/06/1910, da Assembléia Legislativa do Estado, autorizava o 

Executivo a desapropriar, “para servidão dos habitantes da Barra do Rio dos Bugres, 2.000 

hectares de terras, nos campos de propriedade de Manoel de Campos Borges”; o Decreto nº 

771, de 29/07/1927, determinava que fosse reservada uma área de terras para o Patrimônio da 

povoação da Barra do Rio dos Bugres, no Município de Cáceres. 

Dois acontecimentos marcaram a história desta cidade. O primeiro, ocorrido em 1926, 

quando alguns revoltosos da coluna Prestes
89

, com um contingente de mais de 100 homens e 

liderados por Siqueira Campos, invadiram o município e quinze homens perderam a vida em 

conflito às margens do Rio Paraguai, tentando defender suas propriedades. Mas os munícipes 

não conseguiram derrotar os invasores, e a cidade foi saqueada e incendiada
90

 (RAMOS, 

2003). O outro, foi a instalação pelos militares comandados pelo Marechal Cândido Mariano 

da Silva Rondon de um posto de atendimento à saúde onde, segundo relata Secchi (2012, p. 

339, grifo do autor), “[...] foram amontoados os doentes de todas as sociedades indígenas 

afetadas pelas atividades de implantação das linhas telegráficas”, ligando a capital, Cuiabá, ao 

sul do Estado. 

Por meio do Decreto-Lei Estadual nº 208, de 26/10/1938, o município teve o seu 

topônimo alterado para Barra do Bugres. Recuperando em Aulete, o nome bugre vem do 

latim Bulgarus, que significa “herético”, passando pelo francês bougre 
91

. O nome é uma 

referência a um dos rios que banham a localidade. 

                                                           
89

  A Coluna Miguel Costa Prestes, mais conhecida como Coluna Prestes, foi um movimento liderado por 

militares que faziam oposição à República Velha e às classes dominantes na época. Teve início em abril de 1925, 

no governo de Artur Bernardes (1922-1926). Disponível em http://www.infoescola.com/historia/coluna-prestes/ 

Acesso em 10 ago. 2012. 
90

  Disponível em http://www.barradobugres.mt.gov.br/Historia-do-Municipio/ Acesso em 5 set. 2012. 
91

 Etimologicamente é uma designação depreciativa que os europeus deram aos indígenas do Brasil, por 

considerá-los sodomitas. E ainda, segundo algumas fontes, o termo foi usado pela primeira vez no Brasil em 

1555 por oficiais da marinha francesa para designar os índios tamoios. Dessa forma, aplica-se, então, ao 

indivíduo de origem indígena, preconceituosamente tido como selvagem, rude, incivilizado, herético. E também 

à pessoa incivilizada, inculta e arredia. Aulete digital. Disponível em http://aulete.uol.com.br/. Acesso em 16 set. 

2011. 

http://www.infoescola.com/historia/coluna-prestes/
http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/republica-velha/
http://www.infoescola.com/historia/coluna-prestes/
http://www.barradobugres.mt.gov.br/Historia-do-Municipio/
http://aulete.uol.com.br/
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Em dezembro de 1940, o Decreto nº 348 criou a Coletoria de Renda Estadual no 

Distrito de Barra do Bugres, comprovando o volume de bens da região. Assim, em 31 de 

dezembro de 1943, a Lei Estadual nº 545, instituída no dia 19 de abril de 1944
92

, fez com que 

Barra do Bugres se desmembrasse dos municípios de Cáceres, Diamantino e Rosário Oeste, 

criando, assim, um novo município. 

É importante ressaltar que o município foi criado antes da divisão do Estado, ocorrida 

em 1977, pelo Governo Federal, que alegava dificuldade em desenvolver a região diante da 

grande extensão e diversidade
93

. No sul, mais próspero e mais populoso, foi criado Mato 

Grosso do Sul. No norte, menos populoso, mais pobre, sustentado pela agropecuária e 

envolvido por sérios problemas fundiários, ficou Mato Grosso
94

. Dos Estados da Região Sul 

do país veio o maior contingente de pessoas. 

Segundo aponta Ramos (2003), nos anos de 1970 e 1980, assim como outras cidades 

do Estado de Mato Grosso, o crescimento da população de Barra do Bugres foi intenso, em 

consequência desse fluxo migratório fomentado pelas políticas de colonização implantadas 

pelo governo a partir da década de 70.  

Contudo, percebe-se que o antigo centro não apresenta a feição de muitas cidades do 

Estado, que nasceram e se desenvolveram sob a influência desse ciclo migratório. Mas, as 

demais áreas que compõem o perímetro urbano diferenciam-se arquitetonicamente do restante 

da cidade, seguindo os padrões de urbanização advindos do “novo” modelo de construção de 

cidades. 

A população, que compõe o perfil humano do município, é formada, em sua maioria, 

por migrantes vindos de outros Estados como: São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande 

do Sul, Bahia, Minas Gerais e Goiás. Hoje já se mesclaram ao quadro Alagoas e Paraíba. 

A atividade econômica agropecuária e industrial se concentra no plantio da cana-de-

açúcar e nas usinas de álcool, açúcar e biodiesel, todas dependentes do plantio e da colheita da 

cana. Assim, essa população, vinda de outras regiões, tem o caráter sazonal, pois acompanha a 

oferta de postos de trabalho desse ciclo, passando a ser, então, o principal ramo da economia 

do município. Há também uma pecuária de rebanho bovino de alta qualidade, indústrias 

(moveleira, cerâmica, frigorífica), além de apresentar um grande potencial turístico.  

A rodovia estadual MT 246, que liga Barra do Bugres a Cuiabá, e também a outras 

cidades do noroeste do Estado, foi um dos elementos essenciais à contribuição do crescimento 
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 Data oficial em que se comemora o aniversário da cidade (19 de abril). 
93

 Como exemplo, a diversidade existente também no município de Barra do Bugres. 
94 Disponível em http://www.portalbrasil.net/estados_mt.htm. Acesso em 20 set. 2011. 



107 

 
 

e desenvolvimento do município. Outro elemento que beneficiou a cidade foi a implantação 

da ponte de concreto (figura 6), em 1976, sobre o Rio Paraguai, tanto no potencial econômico, 

quanto na paisagem urbana, além do asfaltamento da rodovia MT 246 no ano de 1982. Antes 

dessas benfeitorias, a travessia sobre o rio era feita por uma ponte de madeira em condições 

adversas, como visto na figura 7. 

 

 

Figura 6 - Fotografia da ponte de concreto sobre o Rio Paraguai – 2013 

Fonte: NEGREIROS, Cláudia Landin; 2013. 

 

 
Figura 7 - Fotografia da ponte de madeira sobre o Rio Paraguai – s/d. 

Fonte: Prefeitura de Barra do Bugres   

Disponível em http://www.barradobugres.mt.gov.br/bancodeimagens_foto.php?tipo=1# 

Acesso em: 25 out. 2012. 

 

http://www.barradobugres.mt.gov.br/bancodeimagens_foto.php?tipo=1
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As imagens das pontes suscitam efeito de sentidos de progresso da região, pois uma 

ponte é essencial para o deslocamento da produção e das pessoas que habitam o lugar, é um 

indicador do desenvolvimento. A natureza exuberante (um grande rio, na mata, o custo do 

investimento, as lideranças políticas e o modo como representam o desejo dos habitantes da 

região por meio de ações, etc), isso está implicado entre a ponte antiga e a nova, sinal da 

modernização em conquista. 

Desde 1996, encontra-se instalado na cidade um dos campi da UNEMAT (Campus 

Deputado Estadual Renné Barbour)
95

. Tal iniciativa trouxe mudanças no quadro populacional, 

pois estudantes de todo o Estado, do país e de países limítrofes, como Bolívia e Peru, mudam-

se todos os anos para o município, a fim de realizarem seus estudos. 

 Cabe, também, lembrar que há outras populações que compõem o perfil humano desta 

região do centro-oeste brasileiro: a Terra Indígena Umutina, os descendentes de negros que 

viveram em quilombos chamados quilombolas, as ceramistas do Rio Paraguai, os sem-terra 

do Assentamento Antônio Conselheiro. Todos esses grupos populacionais residem em 

distritos e/ou áreas de preservação. 

A área urbana caracteriza-se por ser uma cidade bem estruturada, com a maioria das 

ruas calçadas, com boas moradias, prédios públicos e comércio. Os bairros mais periféricos 

também apresentam boa infraestrutura e estão longe de caracterizarem-se como áreas de 

“favela”. Nas áreas rurais do município estão concentradas grandes propriedades destinadas 

ao plantio da monocultura da cana que são de propriedade de empresas ou particulares. Há, 

também, a presença de reservas indígenas e são poucas as pequenas propriedades destinadas à 

agricultura e à pecuária de subsistência. 

Quanto ao fator geográfico, o território de Barra do Bugres faz fronteira com: Alto 

Paraguai, Araputanga, Cáceres, Denise, Jauru, Lambari d‟Oeste, Nova Olímpia, Porto Estrela, 

Reserva do Cabaçal, Rosário Oeste, Salto do Céu, Tangará da Serra e Vale do São Domingo. 

Esses limites podem ser visualizados no mapa seguinte. 
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 A UNEMAT de Barra do Bugres iniciou suas atividades no dia 10 de maio de 1994, com os cursos do Projeto 

de Licenciaturas Plenas Parceladas: Matemática, Letras e Ciências Biológicas. Já na qualidade de Campus 

Universitário, no final de 1998, foram aprovados junto ao Conselho Universitário – CONSUNI, e autorizados 

pela SEDUC/MT através da Portaria nº 196/99, a criação dos cursos de Licenciatura em Matemática e 

Bacharelado em Processamento de Dados – hoje Ciência da Computação. Disponível em 

http://www.novoportal.unemat.br/?pg=campus&idc=5. Acesso em 01 out. 2012. 

http://www.novoportal.unemat.br/?pg=campus&idc=5
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Figura 8 – Mapa do município de Barra do Bugres e seus limites geográficos. 

Fonte: Portal Mato Grosso. Disponível em http://www.portalmt.br/ Acesso em: 05 jun. 2012. 

 

 

Já, na sequência, a figura 9, traz o mapa do Estado de Mato Grosso, mostrando o 

município destacado em verde. 

 

 

 

            Figura 9 – Mapa do Estado de Mato Grosso – localização do município de Barra do Bugres 

                          Fonte: UNEMAT – Campus de Barra do Bugres. Disponível em http://bbg.unemat.br/ 

                           Acesso em: 06 jun. 2011. 

 

 

 

http://www.portalmt.br/
http://bbg.unemat.br/
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Ao mostrarmos os aspectos históricos e geográficos, os indicadores sociais e culturais 

de Barra do Bugres, pensamos em dar visibilidade a esse município, localizado entre o 

cerrado e o pantanal, onde, assim como muitas cidades
96

 do Estado de Mato Grosso, existe 

uma ligação do sujeito com o espaço (re) significante dos rios.  

Um dos principais rios do município, o Paraguai, significa de muitas maneiras para a 

população desse lugar. Ou seja, ele é espaço de turismo
97

, lazer, pesca (inclusive de 

subsistência), suscitando relações de sentidos do rio com os habitantes. Um rio em (dis)curso. 

A espacialização geográfica, mostrada por meio de mapas, apresentou um município 

que reflete as características do Estado ao qual pertence: a grande extensão territorial, a 

localização no centro do país e do continente, e que, apesar das grandes distâncias existentes 

entre as comunidades que o compõem, há o esforço dos seus habitantes para se deslocarem e 

se encontrarem.  

Surte também, nesse percurso, por nós empreendido, um efeito de sentidos de 

valorização das características naturais dessa região do interior do Estado: a natureza 

exuberante, distâncias a serem transpostas, rios em confluência, florestas, terras ainda não 

exploradas, revelando, assim, um sentido de potencial desenvolvimento na região.  

Nesse movimento de valorização estão as comunidades ribeirinhas, indígenas, 

quilombolas, migrantes; os grupos que configuram a diversidade étnica da região. E os ecos 

dessa diversidade vão reverberar em uma das instituições sociais mais importantes: a escola. 

 

 

3.3 AS ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO 

 

 

A escola é, de modo algum, não o mundo, nem deve 

pretender sê-lo. A escola é antes a instituição que se 

interpõe entre o domínio privado do lar e o mundo, de 

forma a tomar possível a transição da família para o 

mundo. 

 

Hannah Arendt
98

 

                                                           
96

 Por exemplo, Cuiabá, Cáceres e Poconé. 
97

 Anualmente, é realizado o 2º maior Festival de Pesca do Estado de Mato Grosso, quando turistas e pescadores 

profissionais de todos os lugares do país participam dos três dias de competição. Na abertura, alunos 

representando as instituições estaduais, as municipais e as particulares soltam no rio alevinos das espécies mais 

importantes da Bacia do Paraguai. 
98

 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. Trad. Mauro W. Barbosa. 6ª ed. São Paulo: Perspectiva, 

2007b, 348 p. 
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Os diferentes lugares onde se situam as escolas nas quais atuam os professores desta 

pesquisa são descritos nos subitens a seguir, ressaltando os aspectos físicos e humanos. Assim 

é que neste tópico descrevemos, sucintamente, cada uma das escolas investigadas, pois tal 

descrição é importante para caracterizar essas instituições com a devida abrangência. 

As unidades escolares, nesta pesquisa, são subdivididas por meio de agrupamentos que 

se delineiam, a partir da localização no município. Na perspectiva da AD, essas indicações, 

resultantes dos levantamentos realizados, caracterizam-se como parte do estabelecimento 

inicial das condições de produção do discurso, objetivado para análise discursiva; entende-se 

que estarão representados, de algum modo, no discurso dos sujeitos-professores.  

O quadro
99

 a seguir apresenta informações prévias sobre cada uma das escolas
100

:  

UNIDADES 

ESCOLARES 

LOCALIZAÇÃO DECRETO 

CRIAÇÃO 

DATA   

DOEMT
101

 

1 – EE Júlio Müller Rua São Benedito, 701 Centro Nº 833 - 29/12/1949  31/12/1949 

2 – EE Profª Julieta 

Xavier Borges 

Av. Dep. Emanuel Pinheiro, 100  

B. São Raimundo 

Nº 1.974 - 02/08/1982 02/08/1982 

3 - EE João Catarino de 

Souza 

Av. Tropical, 100 

B. Maracanã 

Nº 1.450 – 22/04/1997  22/04/1997 

4 – EE João de Campos 

Borges 

Rua B, s/n  

COHAB Nhambiquara 

Nº 3.033 – 18/12/1990 18/12/1990 

5 – EE Alfredo José da 

Silva 

Rua Tamoios, 55   

B. Maracanã 

Nº 324 - 24/11/1983 24/11/1983 

6 – EE Evangélica 

Assembléia de Deus 

Av. das Nações, 353  

B. Maracanã 

Nº 2.126 – 22/07/1986 22/07/1986 

7 – CEJA 15 de outubro Rua Gustavo Henrique Oenning, 

s/n  B.Maracanã 

Nº 1.926 – 15/05/2009  15/05/2009     

8 – EE 07 de setembro Rua Sete de Setembro, 55 

Distrito de Assari 

Nº 2.446 – 29/01/1987 

 

29/01/1987 

9 – EE Sabino Ferreira 

Maia 

Av. Alvorada, s/n Distrito de 

Currupira 

Nº 126 – 11/07/1983 11/07/1983 

10 – EE Paulo Freire Estrada Barra do Bugres - 

Assentamento Antônio 

Conselheiro Km 80  Agrovila 28 

Nº 5.878 – 30/12/2002 30/12/2002 

11 –Escola de Educação 

Indígena Jula Paré 

Terra Indígena Umutina Nº 6.013 – 24/06/2005 24/06/2005 

12 – EE José Mariano 

Bento 

Comunidade Quilombola São 

José do Baixius - Vão Grande 

Nº 2.378 – 22/02/2010 22/02/2010 

13 - EE José Ourives
102

 Av. Marechal Rondon, s/n 

Centro 

Nº 564 – 08/08/1980 08/08/1980 

Quadro 4 – Decretos de Criação – Escolas Estaduais de Barra do Bugres - MT 

Fonte: Assessoria Pedagógica do Município de Barra do Bugres – MT 

Organização: NEGREIROS, Cláudia Landin; 2011 
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 A organização desse quadro tem como referência a pesquisa de Tomé (2009). 
100

 As informações contidas no quadro foram repassadas pelo Assessor Pedagógico do município (mar. 2011). 
101

 DOEMT – Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. 
102

 Essa escola não foi investigada por não oferecer mais o 2º Ciclo do Ensino Fundamental. Não há, portanto, 

professores específicos da disciplina de Língua Portuguesa. 
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 Essas unidades escolares estão implantadas em áreas diversas, a fim de atenderem às 

comunidades que compõem o perfil social do município. O quadro abaixo mostra as 

distâncias das escolas, tomando-se como referência o prédio da prefeitura, localizado no 

centro urbano; o mapa a seguir (figura 10) traz a localização das mesmas. 

 

UNIDADES ESCOLARES DISTÂNCIA ATÉ À PREFEITURA 

1 – EE Júlio Muller 01,1 Km 

2 – EE Profª. Julieta Xavier Borges 00,7 Km 

3 - EE João Catarino 02,7 Km 

4 – EE João de Campos Borges 03,7 Km 

5 – EE Alfredo José da Silva 02,0 Km 

6 – EE Assembléia de Deus 02,4 Km 

7 - EJA 15 de outubro 02,3 Km 

8 – EE 07 de setembro 21,5 Km 

9 – EE Sabino Ferreira Maia 41,5 Km 

10 – EE Paulo Freire 90,0 Km 

11 – EE Jula Paré 17,0 Km 

12 – EE José Mariano Bento 80,0 Km 

13 – EE José Ourives 01,5 Km 

Quadro 5 – Distância das unidades escolares a partir do prédio da prefeitura, localizado 

no centro urbano do município. 

              Organização: NEGREIROS, Cláudia Landin; 2012. 
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Nos próximos itens, apresentamos as escolas estaduais do município e suas 

características, tais como: a história, os turnos de funcionamento, números de alunos, de 

professores, turmas, equipe, direção, objetivos, missão, projetos, e outros dados que 

consideramos pertinentes à pesquisa. Todas essas informações foram obtidas por meio das 

seguintes fontes: questionários
103

, entrevistas informais com funcionários das unidades 

escolares
104

, eventos realizados
105

, sites oficiais (Decretos, Atos, Portarias, Legislações, 

Diretrizes Curriculares), documentos de cada escola (Projeto Político Pedagógico - PPP, Atas, 

Projetos); sites e blogs das escolas e das comunidades locais; documentos diversos 

(Orientações Curriculares - OC) disponíveis na Assessoria Pedagógica de Barra do Bugres e 

na SEDUC – MT, além de informações obtidas nos sites da prefeitura de Barra do Bugres e 

do Governo do Estado de Mato Grosso. 

Devemos esclarecer que as nomenclaturas dadas às escolas têm por base o critério de 

localização: 1) escolas centrais - localizadas na região central do município, considerando-se 

o centro da cidade, a Prefeitura e a Câmara Municipal; 2) escolas periféricas - em bairros 

distantes desse centro, na periferia da cidade; 3) escolas distritais – localizadas em distritos 

afastados do centro, sendo necessário o deslocamento por estradas, onde cada distrito possui 

“certa” autonomia em relação ao município (centro comunitário, posto policial, posto de 

saúde, escola); 4) escola em assentamento rural; 5) escola em terra indígena (TI); 6) escola 

remanescente de quilombo. 

Ao falar da escola, Orlandi (2004, s/p) ressalta que ela “[...] significa como significa 

porque está onde está, ou seja, faz parte da cidade.”, e nós completaríamos: do campo, do 

assentamento, da terra indígena, do quilombo. O complemento nominal (do...) serve para 

acentuar que se trata de uma escola “diferente”; o complemento é que significa como se 

caracteriza a escola. Apresenta também a ideia de que a escola está ligada à cidade, como 

modo de urbanização, e de extensão do que é citadino aos lugares distantes. Com isso está 

ligado o fato de levar a língua culta, outra língua às populações desses lugares.  

Produz, então, um efeito de deslocamento para outros territórios, e cada um desses 

territórios é “[...] um espaço material que significa, que tem sua historicidade: espaço de 

significação, afetado pela interpretação, pela ideologia, em que sujeitos vivem.” (ORLANDI, 

                                                           
103

 Ver modelo de questionário no Apêndice A. 
104

 Possuímos registros em áudio nos quais há informações das unidades escolares obtidas por meio de 

depoimentos de funcionários, que não seguiram roteiro algum de entrevistas, tais como: o dia da inauguração, a 

comunidade, personalidades, e outros eventos importantes que se tornaram parte da história dessas unidades. 
105

 Um evento cultural no CEJA 15 de outubro foi filmado do qual puderam ser retiradas muitas informações 

pertinentes para esta pesquisa. 
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2004, p. 13). A escola está, então, em outros lugares de constituição de sentidos e de 

identificação os quais estão sujeitos à interpretação e a equívocos (ORLANDI, 2004). 

Pensando nesse deslocamento, procuramos, nos itens subsequentes, comentar as 

seguintes questões: 1) Como significam as diversas escolas no contexto educacional do 

município de Barra do Bugres?; 2) Como o discurso pedagógico produz sentidos pelos/para 

os sujeitos nessas instituições?  

 

 

3.3.1 Escolas centrais  

 

 

3.3.1.1 Escola Estadual Júlio Müller
106

 

 

 

Recebeu esse nome em homenagem ao interventor que veio atuar no Estado de Mato 

Grosso. Foi a primeira escola do município, funcionando primeiramente em outro prédio, na 

antiga prefeitura. Ramos (1991) relata que, de início, tinha o nome de Escola Mista Rural de 

Barra do Bugres; em 1943 passou à denominação de Escolas Reunidas Júlio Müller de Barra 

do Bugres.  

Com o aumento de matrículas foi necessária a construção de outro prédio maior e de 

localização central, na Rua São Benedito, nº 701, com a designação de Grupo Escolar (GE). 

Essa unidade foi criada pelo Decreto nº 873, de 22/02/1950, e elevado à 1º grau pelo Decreto 

nº 1624, de 14/09/1973. Pelo parágrafo único desse mesmo Decreto, o GE Júlio Müller 

passou à denominação de EEPG Júlio Müller, DOEMT de 19/09/1973. 

Essas denominações (Escolas Reunidas, Grupo Escolar, Escola Estadual de Primeiro 

Grau) que foram mudando, mostram as alterações históricas, apontando às políticas 

educacionais ligadas ao desenvolvimento da região. 

Ao propor uma periodização da escola pública brasileira, Saviani (2004) faz uma 

divisão temporal em duas grandes etapas, ou seja, a primeira corresponde aos “antecedentes” 

e a outra, à “história da escola pública propriamente dita (SAVIANI, 2004, p. 2). Salienta que 

                                                           
106

 Júlio Müller, interventor federal no Estado de Mato Grosso. Filho de Filinto Strubing Müller, chefe de polícia 

de Getúlio Vargas, pertencia a uma família de tradição na política mato-grossense. Seu avô, Júlio Frederico 

Müller, foi prefeito de Cuiabá por várias vezes durante a República Velha e seu irmão, Fenelon Müller, também 

foi interventor federal no Estado de Mato Grosso durante o primeiro governo de Getúlio Vargas. Disponível em 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/filinto_muller. Acesso em 01 out. 2012. 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/filinto_muller
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o marco inaugural dessa segunda etapa se iniciou a partir da criação dos grupos escolares, 

organizados por normas estabelecidas no Estado de São Paulo, no ano de 1893.  

Comenta que esse modelo de organização escolar no início da República foi se 

espalhando pelo estado e depois alcançou outras unidades federativas do país. E por 

possuírem turmas seriadas, os grupos escolares também ficaram conhecidos como escolas 

graduadas, cujo objetivo era implantar uma educação popular. Segundo o autor (SAVIANI, 

2004), esses grupos consistiram-se num fenômeno tipicamente urbano, pois no meio rural 

predominaram, por longo tempo, as escolas isoladas. 

Na figura a seguir, o Grupo Escolar Júlio Müller.  
 

 

Figura 11 - Fotografia do Grupo Escolar Júlio Müller – s/d 

Disponível em http://www.barradobugres.mt.gov.br/bancodeimagens_foto.php? 

Acesso em 14 out 2012  

 

A imagem sugere que os adjetivos “urbano” e “central” só podem ser entendidos 

dentro do contexto da região como distante. Na imagem atual (figura 12), pode-se ter uma 

ideia do edifício escolar, que adota a tipologia de uma arquitetura urbana, o qual procura se 

configurar com um espaço de aprendizagem.  

 

 

http://www.barradobugres.mt.gov.br/bancodeimagens_foto.php?
http://www.barradobugres.mt.gov.br/bancodeimagens_foto.php?
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Figura 12 - Fotografia da entrada principal da Escola Estadual Júlio Müller (01/04/11) 

Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

 

Para o funcionamento do Ginásio, inicialmente apenas com a 5ª série, foram 

convocados todos os alunos que tivessem condições de matrícula, independente da idade. Para 

atender a essa demanda, os professores que lecionavam nessa unidade vinham de fora do 

município, de localidades vizinhas e até mesmo da capital, Cuiabá (RAMOS, 1991). A 

decisão política de modernização da escola tinha que funcionar, e para conseguir essa 

adequação houve dificuldades.  

Ramos (1991) relata ainda que a escola foi, por muitos anos, a única da área urbana de 

Barra do Bugres, funcionando em dois turnos; somente na década de 70 passou a funcionar 

em três turnos. 

Assim como as demais unidades da rede pública estadual de Mato Grosso, essa é 

também uma Escola Organizada por Ciclos de Formação Humana (EOCFH)
107

, conforme 

Resolução N. 262/02-CEE/MT,  no Ensino Fundamental, e que atende do 2º ciclo da 3ª fase, 

ao 3º ciclo da 4ª fase, e no Ensino Médio regular e semestral noturno.  

No Art. 6º dessa Resolução, é encontrada a definição desse regime escolar, ou seja, é 

um regime organizado em função dos tempos de formação humana da infância, da pré-

adolescência e da adolescência - na oferta do ensino fundamental - e da juventude - na oferta 

do ensino médio - ministrado aos alunos com observância regular da relação idade – etapa da 

educação básica. 
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 RESOLUÇÃO N. 262/02-CEE/MT. Estabelece as normas aplicáveis para a organização curricular por ciclos 

de formação no Ensino Fundamental e Médio do Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso.  

Disponível em http://www.seduc.mt.gov.br/conteudo.php?sid=468. Acesso em 24 out. 2012. 

http://www.seduc.mt.gov.br/conteudo.php?sid=468
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A escola oferece 1.580 vagas, o que é considerado suficiente, segundo a direção, para 

atender a demanda. No ano letivo de 2011, ano desta investigação, estavam matriculados, 

aproximadamente, 1.020 alunos. 

E, para atender a essa demanda, a estrutura física é composta pelos seguintes espaços: 

18 salas de aula com quatro ventiladores cada; uma sala para a Articulação da 

Aprendizagem
108

; seis banheiros para alunos, sendo três femininos e três masculinos; um 

banheiro para professores (masculino e feminino); uma sala de professores anexa à 

coordenação; uma biblioteca; uma sala de arquivo; uma sala para secretaria e outra para 

direção, uma ao lado da outra; uma cozinha; uma sala para depósito de merenda; um 

refeitório; uma cantina, que funciona alugada; uma sala para almoxarifado; uma sala para 

laboratório de informática; uma sala para material esportivo; um anfiteatro; uma quadra 

coberta; e um pátio grande e murado. Na figura a seguir, detalhe da sala para a Articulação da 

Aprendizagem. 

 

 

 

Figura 13 – Fotografia da Sala de Articulação da Aprendizagem - Escola Estadual Júlio Müller 

 (01/04/11). 

Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 
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 PORTARIA Nº 586/10/GS/SEDUC/MT - Para a função de professor articulador da aprendizagem, o 

candidato deverá: I - ser professor efetivo ou estabilizado, com jornada de trabalho de 30 horas/semanais; II - ter 

formação em Licenciatura Plena em pedagogia ou normal superior; III – ter experiência docente em 

alfabetização de no mínimo 02 anos para atuar no 1º e 2º ciclo. Disponível em 

http://www.seduc.mt.gov.br/download_file.php?id=10791. Acesso em 01 out. 2012. 

http://www.seduc.mt.gov.br/download_file.php?id=10791
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As políticas voltadas à orientação curricular estão bem presentes atualmente, 

manifestando-se por meio de dispositivos. Nessa direção, percebe-se que a Articulação da 

Aprendizagem é uma proposta inovadora cujo objetivo é atender o aluno com necessidade de 

aprendizagem, utilizando estratégias pedagógicas complementares, proporcionando vivências 

formativas, cidadãs, e integradas às atividades desenvolvidas pelo professor regente. 

Ao conhecer o espaço destinado à articulação, chamou-nos a atenção a colocação de 

imagens nas paredes, o que parece ser até um indício de envolvimento positivo nessa 

proposta. Refletindo sobre a nossa percepção, ao nos depararmos com as imagens nas 

paredes, remetemos a Pillar (2011) quando afirma que, sob diversos enfoques teóricos, há 

estudos que “[...] têm procurado compreender os modos como nos aproximamos das imagens, 

o que primeiro captura nosso olhar, o que as imagens nos mostram, os diferentes discursos e 

relações de poder presentes nos textos visuais.” (PILLAR, 2011, p. 2).  

Discutindo as dimensões imateriais que se relacionam à memória e à construção de 

identidades no espaço escolar, Alves (2010) aponta que os diversos suportes da escrita, assim 

como os ambientes pensados e construídos para abrigar as atividades da escola são “[...] um 

conjunto de artefatos, cuja existência, uso e significado se ligam historicamente ao processo 

de escolarização e à consequente disseminação da forma escolar.” (ALVES, 2010, p. 103). 

Nessa direção, Davallon (2007, p. 31), afirma também que, quando interpretamos uma 

imagem, essa se revela “[...] um operador de memória social no seio de nossa cultura.” 

(DAVALLON, 2007, p. 31), mostrando também a “[...] sua capacidade de conservar o 

passado [...]” (DAVALLON, 2007, p. 25). E também, na leitura de um texto imagético, a 

visão de quem a observa é dispersada, pois ler uma imagem é diferente de ler uma palavra, 

apesar das imagens apresentadas serem compostas por letras e palavras, elas são lidas como 

um texto imagético. 

Trata-se, então, de um gênero discursivo (cartaz) cuja materialidade linguageira 

conjuga signos verbais, escritos,  e não-verbais, visuais, com formas e cores diversas. O todo 

do cartaz suscita uma leitura visual ampla. De qualquer modo, em AD, o sujeito que lê o 

cartaz faz a leitura com base na posição que ocupa, e produz sentidos a partir dessa posição.  

No que concerne ao trabalho do professor responsável por garantir o funcionamento 

dessa proposta, o articulador da aprendizagem, verifica-se que as prescrições para essa função 

estão na PORTARIA Nº 308/12/GS/SEDUC/MT que Dispõe sobre os critérios para 
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atribuição do professor articulador das Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino
109

. 

Segundo a Portaria, uma das atitudes que se espera do professor articulador é que ele organize 

a sala de apoio pedagógico, a fim de torná-la “[...] alegre, motivadora e valorizando a 

diversidade étnico-racial e regional para o processo de aprendizagem.” (MATO GROSSO, 

2012, p. 05). Na fala da coordenadora da escola, a imagem positiva desse trabalho é 

ressaltada, desta maneira: 

 

SD 15 - Cláudia: Como é o seu trabalho como coordenadora desta escola? 

Coordenadora MA: [...] nós temos a presença de um ator nesse trabalho tão importante, o 

professor articulador, bastante atuante, assim, dando a sua contribuição, principalmente fazendo as 

intervenções nas aulas de apoio que eles ministram aos alunos que apresentam defasagem em certas 

disciplinas. (Cláudia: Tem algum horário?). Temos um horário. A professora, que é a nossa 

professora articuladora do 1º Ciclo, ela atende os alunos de manhã que estudam à tarde... de manhã. 

 

A coordenadora se refere não exatamente ao seu trabalho como coordenadora 

pedagógica, deixando implícito que a escola se organiza – e aí ficaria implícito o trabalho que 

lhe cabe como coordenador - para providenciar acompanhamento e reforço ao ensino e 

aprendizagem em seu processo, para que se desenvolva com sucesso.  

Quanto à formação continuada realizada na própria escola, e prescrita pela instância 

formadora do Estado de Mato Grosso, o Centro de Formação e Atualização de Professores - 

CEFAPRO
110

, o Projeto Sala do Educador tem por objetivo constituir a cultura do estudo em 

grupo, pois, segundo a SEDUC (2004, s/p)
111

, essa formação deve estar centrada num “[...] 

estudo coletivo, utilizando o espaço escolar como lócus de formação de professores, 

entendendo também, como espaço de aprendizagem docente, onde as atividades de estudo, os 
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 PORTARIA Nº 308/12/GS/SEDUC/MT Dispõe sobre os critérios para atribuição do professor articulador das 

Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino, 2012. Disponível em 

www.seduc.mt.gov.br/download_file.php?id=15528 . Acesso em 15 mai. 2012. 
110

 O Centro de Formação e Atualização de Professores (CEFAPRO) é o órgão responsável pela política de 

formação, sistematização e execução de projetos e programas da SEDUC, bem como, pelo desenvolvimento de 

parcerias com o MEC – Ministério de Educação, SMEs – Secretarias Municipais de Educação e IES – 

Instituições de Ensino Superior. Disponível em 

www.seduc.mt.gov.br/conteudo.php%3Fsid%3D79+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br Acesso em 12 set. 2013. 
111

 “Sala de Professor” lócus de reflexão, estudo e aprendizagem docente. A Secretaria de Estado de Educação de 

Mato Grosso implantou em 2004 o projeto Sala de Professor, cujo princípio está fundamentado no 

fortalecimento da formação continuada de professores na perspectiva de instituir a escola como espaço de 

aprendizagem docente. A Sala de Professor teve sua implantação coordenada pela SEDUC e CEFAPROS, estes, 

tiveram que orientar e acompanhar na estruturação e organização do projeto na escola. Por ser um projeto cujo 

foco é a formação continuada, o mesmo busca capacitar os professores no próprio local de trabalho, a escola, 

contexto onde as atividades pedagógicas acontecem realmente, na sala de aula, na biblioteca, no pátio, nas 

relações, no coletivo de professores, colegas, alunos, ou seja, com todos os segmentos da escola e do seu 

entorno. Disponível em http://www.seduc.mt.gov.br/conteudo.php?sid=376&cid=9584&parent=0. Acesso em 01 

out. 2012. 

http://www.seduc.mt.gov.br/conteudo.php%3Fsid%3D79+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://www.seduc.mt.gov.br/conteudo.php?sid=376&cid=9584&parent=0
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cursos, projetos e programas de iniciativa da escola possam ser desenvolvidas no mesmo local 

[...]”  

Já no documento específico da escola, elaborado pela direção e pelas coordenadoras 

pedagógicas, no que concerne ao ano de 2011, o projeto implantado consistia na atualização 

do professor por meio de metodologias que poderiam subsidiar sua prática pedagógica, bem 

como assegurar a aprendizagem do educando. Essa formação acontecia, quinzenalmente, com 

todos os professores e funcionários do quadro efetivo, além dos contratados que desejassem 

participar. 

Quanto às temáticas que permeavam o estudo da formação continuada nesse ano 

letivo, destacavam-se: a indisciplina, a falta de interesse dos alunos, e a não participação da 

família na vida escolar dos filhos. E a esse respeito, nas SD abaixo, é possível verificar que 

tanto a coordenadora pedagógica quanto os professores de Língua Portuguesa da Escola Júlio 

Müller acreditavam ser de grande importância a abordagem de tais temas nessa formação. 

Desta maneira, 

 

SD 16 - Cláudia: O que mais dificulta o seu trabalho? 

Coordenadora MA: Já o que dificulta seria ...assim a indisciplina dos alunos. Às vezes, vamos 

dizer assim, materiais a gente tem. Tudo o que os professores solicitam, na medida do possível, a 

gente está passando. As dificuldades maiores que nós temos são o desinteresse dos alunos. A gente 

assim tenta fazer com que avance um pouquinho mais, mas ainda fica um pouquinho a desejar. 

Então, eu acho que o trabalho, tanto dos professores quanto da coordenação, depende 

exclusivamente dos alunos. Então, se eles mostram interesse em algum projeto, a equipe trabalha 

mais motivada. Então, a motivação em relação aos alunos, ao trabalho com os alunos, é o que mais 

dificulta, eu acredito. 

  

Nessa mesma orientação, os professores... 

 

SD 17 - Cláudia: Como é o aluno que você recebe? 

Professora MA: Com são eles? (Cláudia: Como são, de onde vêm, aquele perfil de aluno). Olha, 

a maioria deles não tem interesse de aprender, infelizmente. Tem muito aluno da fazenda, eles vêm 

da fazenda
112

 porque é no período vespertino, né, eles trabalham, vêm da fazenda, e a maioria deles 

não apresenta assim... interesse em estudar. Vem por vir. Muitos trabalham de manhã, chegam 

mortos né...nessa idade, a maioria deles não têm interesse....aquele sistema que não reprova, eles já 

sabem disso, né. Até o nono ano é ciclado, né. Então, eles têm essa consciência que não reprova. A 

gente vai tentando meio que contornar, tem nota e tal, tem não sei o quê, que é importante o 

conhecimento, tal. Tentando amadurecer a ideia deles [...] 

 

 

                                                           
112

 Apesar de serem de localização central e urbana, as escolas Júlio Müller e Profª. Julieta Xavier Borges 

recebem, no período vespertino, alunos provenientes de fazendas próximas. Outras unidades escolares situadas 

na periferia da cidade também atendem a essa demanda. 
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SD 18 - Cláudia: Como é o aluno que você recebe? 

Professora MA: [...] E eu percebo assim, que a diferença do aluno, a dificuldade do aluno, alguns 

alunos que apresentam essa dificuldade, de comportamento, né... ele não consegue, de repente, se 

adequar àquela situação, é justamente por conta da família, é alguma coisa que ele traz de 

fora...alguma coisa psicológica, algum conflito familiar, alguma falta de objetivo familiar, a falta de 

organização da família [...]  

 

Percebe-se, pelas falas, que essas temáticas eram necessárias para serem discutidas e 

trabalhadas na formação continuada oferecida pela escola durante o ano. Assim, a indisciplina 

(Já o que dificulta seria ...assim a indisciplina dos alunos), a falta de interesse dos alunos (...a 

maioria deles não apresenta assim... interesse em estudar. Vem por vir.), e a não participação 

da família na vida escolar dos alunos que apresentam dificuldades de comportamento (...ele 

não consegue de repente se adequar àquela situação, é justamente por conta da família...) 

presentes nas falas, demonstram o anseio por parte desses sujeitos em discutir com o grupo 

maior. 

Já os Projetos Pedagógicos voltavam-se mais para as áreas ambientais e culturais. 

Dessa forma, o Projeto Barra Limpa
113

 tinha por objetivo incentivar a participação ativa dos 

alunos em políticas públicas relativas ao meio ambiente; o Projeto Fanfarra, composto por 

alunos de diferentes faixas etárias, realizava apresentações musicais em eventos da cidade e 

região; e o Projeto do folclore mato-grossense, Siriri
114

, tinha, em sua trajetória, algumas 

participações em competições nacionais.  

Havia também o Projeto Educom.rádio
115

, coordenado por professores da disciplina de 

Língua Portuguesa. Esse projeto nos recordou a leitura da Tese de Gallo (1994), na qual a 

pesquisadora se dirige até à França para pesquisar as atividades de textualização que 

                                                           
113

 A Escola Estadual Júlio Müller desenvolve há 5 anos o Projeto Barra Limpa. Os alunos levam para o 

pátio da escola o resultado da coleta de materiais recicláveis. Os produtos descartáveis são separados e vendidos. 

Com o dinheiro arrecadado são comprados kits escolares para serem distribuídos aos alunos que participaram da 

coleta e seleção dos materiais. Disponível em http://www.barradobugres.mt.gov.br/Noticias/Alunos-recolhem-

materiais-reciclaveis/#.UoUFHo3vsbI. Acesso em 31 mai. 2012. 
114

 É uma dança cujas origens remontam aos primeiros séculos da colonização do Brasil. Caracteriza-se por um 

ritmo bem marcado e acompanhado de música com versos simples, geralmente voltado para a natureza, a cultura 

regional e a religião. Há variedades na execução de um bom Siriri. Os músicos podem permanecer parados, 

comandando a dança com os seus instrumentos ou podem também integrar o grupo que dança. O importante é 

que os músicos devem dançar primeiro os versos, que são então repetidos pelo grupo de dançadores. Roupas 

coloridas e alegres são usadas nas apresentações. Disponível em 

http://www.barradobugresnews.com.br/informativo.php?cat=A%20Cidade. Acesso em 01 out. 2011. 
115

 O Projeto Educom.rádio, a educomunicação pelas ondas do rádio, tem como objetivo promover o resgate da 

cidadania pela educomunicação. Foi desenvolvido, inicialmente, mediante uma parceria entre o Núcleo de 

Comunicação e Educação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo – NCE/ECA-USP e 

a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Disponível em: 

http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?pid=S1413-666X2005000200010&script=sci_arttext. Acesso em 

01 out. 2012. 

http://www.barradobugres.mt.gov.br/Noticias/Alunos-recolhem-materiais-reciclaveis/#.UoUFHo3vsbI
http://www.barradobugres.mt.gov.br/Noticias/Alunos-recolhem-materiais-reciclaveis/#.UoUFHo3vsbI
http://www.barradobugresnews.com.br/informativo.php?cat=A%20Cidade
http://www.revistasusp.sibi.usp.br/scielo.php?pid=S1413-666X2005000200010&script=sci_arttext
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aconteciam na rádio de uma escola pública. Nesse trabalho, a autora apresentou questões de 

linguagem com enfoque no sujeito do discurso didático-pedagógico. 

Envolvendo alunos de todas as etapas e turnos, cada dia da semana uma turma da 

Escola Júlio Müller era responsável por coordenar a programação da rádio durante o recreio. 

A coordenadora do projeto, professora de Língua Portuguesa, antes dos textos irem ao ar, 

realizava a atividade de textualização dos mesmos. Alguns desses momentos foram 

presenciados, pois a entrevista com a professora terminou momentos antes de se iniciar a 

reunião final com o grupo responsável do dia. Abaixo, a porta de entrada e o espaço reservado 

ao projeto. 

 

 

Figura 14 - Fotografia da porta de entrada da Rádio – Escola Estadual Júlio Muller (01/04/11). 

Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

 

 

Figura 15 - Fotografia do espaço destinado à Rádio – Escola Estadual Júlio Muller (01/04/11 

Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 
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Foi possível compreender, então, a estrutura do projeto nessa reunião que antecedia ao 

evento (o programa no ar), observando o trabalho da professora de Língua Portuguesa e dos 

alunos da turma do 9º ano. Esse trabalho se concentrava num efeito de “fechamento dos 

textos” que iriam ao ar na sequência, ou seja, o momento da passagem do discurso escrito 

(alunos haviam preparado antecipadamente os textos) para o discurso oral (no momento 

mesmo do programa ao vivo). Nessa situação específica, a de uma rádio em um contexto 

educacional, Gallo (1994) considera que a escola é o lugar de conservação desses dois tipos 

de discurso, o escrito e o oral. Para ela, essa conservação é “[...] produzida através da 

apresentação aos alunos dos textos considerados modelares, cuja forma é tomada como 

norma.” (GALLO, 1994, p. 90), reafirmando que ela “[...] não é considerada como instituição 

produtora, mas conservadora e transmissora de discursos escritos.” (GALLO, 1994, p. 90).  

No exemplo acima, alguns gêneros já conhecidos dos alunos eram apresentados 

durante o programa no ar, os denominados informes diversos: serviços, lembretes, 

propagandas institucionais (saúde, o caso da dengue), e outros. Nessa proposta, a professora e 

os alunos “[...] assimilaram as determinações do sujeito desse discurso (radiofônico).” 

(GALLO, 1994, p. 95), que consiste, entre outras características, em “[...] coerções relativas à 

forma dos enunciados, dentro de um espaço limitado de tempo, relativas a um encadeamento 

sintático geral dos enunciados.” (GALLO, 1994, p. 98). 

Na sequência, a Escola Estadual Profª. Julieta Xavier Borges. 

 

 

3.3.1.2 Escola Estadual Profª Julieta Xavier Borges 

 

 

 

Os conteúdos referentes à História e Cultura 

Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de 

todo o currículo escolar, em especial nas áreas 

de Educação Artística e de Literatura e História 

Brasileiras.
116

 

 

 

 É a outra escola de localização central, oferecendo apenas os anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Assim, ao término desses, é necessário que os alunos encontrem outra unidade 

                                                           
116

 LEI N
o
 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003. Incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", Art. 26-A. § 2
o
. Disponível em 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm. Acesso em 03 nov. 2012.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm
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escolar a fim de darem prosseguimento aos estudos; a Escola Júlio Müller, por sua 

localização, é a mais procurada pela comunidade.  

Pelo Decreto nº 1974, de 02.08.82 foi criada a EEPG São Raimundo Nonato. Pelo 

Decreto nº 2456, de 06.02.87 fica alterada a denominação de EEPG São Raimundo Nonato 

para a denominação de EEPG Profª Julieta Xavier Borges, passando a oferecer o pré-escolar e 

o primeiro grau completo. O nome é em homenagem a uma professora da escola, que atuou 

na década de 80, já falecida, muito conhecida e respeitada na cidade.  

Quanto à estrutura física, apesar de ser considerada escola de pequeno porte, essa era 

suficiente, segundo a coordenadora pedagógica, para atender a todos os alunos, mesmo 

aqueles que permaneciam em período integral. Possuindo oito salas de aula, uma sala de 

Articulação da Aprendizagem, uma sala de professores, uma sala de vídeo (TV e DVD), uma 

sala para a secretaria, um banheiro para os professores, um banheiro para os funcionários, oito 

banheiros para os alunos (com chuveiros), cozinha, refeitório, cantina, biblioteca, laboratório 

de informática, quadra de esportes coberta. 

Nas imagens a seguir (figuras 16 e 17), a fachada principal e o corredor central. 

 

 

Figura 16 – Fotografia da Escola Estadual Profª Julieta Xavier Borges –  

fachada principal (31/03/11). 

Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 
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   Figura 17 – Fotografia da Escola Estadual Profª Julieta Xavier Borges –  

   corredor central (31/03/11). 

   Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

 

Como visto na figura anterior (17), o acesso às salas de aula acontece pelo corredor 

central. Apesar da proximidade entre as salas, verificou-se, nas visitas realizadas nos dois 

turnos de funcionamento (matutino e vespertino), que havia um silêncio, mesmo com aulas. 

Esse silêncio causou (e ainda causa) um estranhamento nesta pesquisadora, pois poder-se-ia 

pensar como em uma escola que atende crianças e pré-adolescentes (até o 2º Ciclo) não se 

escutariam ruídos característicos dessas fases escolares. Apenas vozes muito baixas de alguns 

professores. E isso nos lembra Orlandi (2007, p. 31) ao ensinar que “O silêncio não fala, ele 

significa.” Pensamos, então, que significa, nesta escola
117

, tranquilidade, concentração, 

estudo.  

No ano de 2011, o número de alunos matriculados era, respectivamente, no período 

matutino, 166; no período vespertino, 193. Esse número maior se justifica pela demanda de 

alunos oriundos das fazendas da região. Por residirem em locais distantes, não é possível que 

estudem pela manhã, pois o transporte escolar
118

 inicia a coleta a partir das 10 h, chegando à 

escola no horário de início das aulas à tarde, ou seja, às 13 h. 

                                                           
117

 Esta pesquisadora acompanhou uma orientanda de monografia nesta escola a fim de que realizasse uma 

Sequência Didática em uma turma do 6º ano do 2º Ciclo, no ano de 2012. Durante esse acompanhamento, 

percebeu-se que silêncio da escola era em decorrência do comportamento dos alunos em sala. Mesmo com a 

presença de estranhos, a turma recebeu as pesquisadoras muito bem, sempre participando, o que ajudou a 

orientanda a realizar a atividade com êxito.   
118

 Transporte realizado por meio do “Programa Caminho da Escola” - programa criado em 2007 com o objetivo 

de renovar a frota de veículos escolares, garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir 

para a redução da evasão escolar, ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola 

dos estudantes matriculados na educação básica da zona rural das redes estaduais e municipais. O programa 
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Figura 18 – Fotografia do transporte escolar – Programa Caminho da Escola (31/03/13). 

Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2013. 

 

É também uma das sete escolas do município que implantaram, a partir de 2012, o 

Programa Mais Educação
119

. Segundo a coordenadora pedagógica, esse projeto tem como pré-

requisito, atender às crianças que ficam sozinhas em casa, cujas famílias são beneficiadas pelo 

Programa do Governo Federal, Bolsa Família. 

Em 2012
120

, 150 crianças atendiam ao pré-requisito e participavam do Projeto desde 

março desse ano. As atividades de capoeira, informática, inglês, futsal
121

, eram ministradas 

por professores capacitados em cada área, e se realizavam de segunda a sexta-feira no período 

de: 7h às 11h, e 12h às 15h, com intervalo para lanche e almoço.  Ou seja, o aluno ficava em 

período integral na escola e, por isso, era necessário que ele recebesse alimentação durante a 

sua permanência.  

Contudo, um problema relacionado a essa alimentação foi comentado, em entrevista, 

pela coordenadora pedagógica, ou seja: o atraso no envio de verbas para a aquisição da 

merenda escolar. A oportunidade oferecida é aproveitada, mas há reclamações da 

comunidade, como relatado no seguinte excerto.  

                                                                                                                                                                                     
também visa à padronização dos veículos de transporte escolar, à redução dos preços dos veículos e ao aumento 

da transparência nessas aquisições. Disponível em: http://www.caminhodaescola.com.br/index.php/caminho-da-

escola-2/o-que-e/. Acesso em 23 out. 2012. Outras unidades escolares do município também são atendidas por 

esse programa. 
119

Esse programa é desenvolvido pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad) 

com vistas à promoção da Educação Integral. Tem por objetivo, o de ampliar a jornada escolar e a organização 

curricular, na perspectiva da Educação Integral.  Trata-se da construção de uma ação intersetorial entre as 

políticas públicas educacionais e sociais, contribuindo, desse modo, tanto para a diminuição das desigualdades 

educacionais, quanto para a valorização da diversidade cultural brasileira. As atividades fomentadas foram 

organizadas nos seguintes macrocampos: Acompanhamento Pedagógico; Meio Ambiente; Esporte e Lazer; 

Direitos Humanos em Educação; Cultura e Artes; Cultura Digital; Promoção da Saúde; Educomunicação; 

Investigação no Campo das Ciências da Natureza; Educação Econômica. As outras escolas atendidas pelo 

Programa no município são: EE José Ourives, EE 07 de Setembro, EE Sabino Ferreira Maia, EE Paulo Freire, 

EE Jula Paré, EE José Mariano Bento.  

Disponível em http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/passoapasso_maiseducacao.pdf. Acesso em 24 set. 2012. 
120

 No acompanhamento da orientanda, a secretária escolar repassou todos esses dados. 
121

 As atividades elencadas foram escolhidas pela comunidade escolar da Escola Profª Julieta Xavier Borges. 

Segundo a coordenadora pedagógica, fica a critério da cada unidade a escolha de quais atividades serão 

oferecidas aos alunos, dentro das possibilidades de execução. 

http://www.caminhodaescola.com.br/index.php/caminho-da-escola-2/o-que-e/
http://www.caminhodaescola.com.br/index.php/caminho-da-escola-2/o-que-e/
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/passoapasso_maiseducacao.pdf
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SD 19 - Cláudia: Como a sociedade local vê o seu trabalho? 

Coordenadora: Nunca tivemos problemas assim graves com a comunidade. De vez em quando 

eles denunciam a gente, a gente sai na mídia, mas aí é o básico. É o caso de merenda que não tem, 

mas aí é o governo que não mandou dinheiro, que de vez em quando a gente fica famosa. Mas eu 

acho que a sociedade assim, a sociedade não, no nosso caso aqui é a comunidade, cada um pega a 

sua comunidade, no mais, acho que a gente sempre... eu dou assim abertura pra vir reclamar, 

porque estou há muito tempo aqui nesta escola como coordenadora e como diretora. Eu sempre 

falei: “Quer reclamar da escola, venha até à escola. Não vá lá na televisão reclamar. Vem primeiro 

resolver na escola. Não resolveu na escola, aí vai pra onde você quiser, mas primeiro venha ver se a 

escola tem condições de resolver o seu problema.”. Mas, infelizmente, tem uns que não tem esse 

discernimento de vir aqui na escola resolver. O problema que a gente tem aqui às vezes com a 

comunidade é esse: a merenda que não tem. Porque eles reclamam, esse ano mesmo nós já fomos 

parar na mídia. Mas o governo ficou de mandar o dinheiro até o final do mês de fevereiro e não 

mandou. [...] 

 

Ao dizer “a gente sai na mídia”, em consequência do atraso no envio de verbas 

destinadas à merenda escolar, a coordenadora se inclui no grupo maior, o dos profissionais da 

escola, mas o efeito que tal enunciado provoca é um efeito de ironia sobre a situação. O papel 

que a mídia desempenha na sociedade contemporânea remete a uma memória discursiva na 

qual aparecer na mídia é ficar famosa, não importa de que jeito. Esse pré-construído é 

retomado pela coordenadora no momento da entrevista, trazendo outros sentidos na produção 

e veiculação de discursos (que de vez em quando a gente fica famosa.) e (esse ano mesmo nós 

já fomos parar na mídia.) os quais remetem ao discurso que a mídia impõe, manifestado em 

contextos diversos, no caso, a escola. 

Já o Projeto Afro Brasil, de periodicidade anual, aborda a cultura africana em todas as 

disciplinas. Assim, no início de cada ano, é eleito, pela comunidade escolar, um professor que 

fica responsável pela coordenação do projeto.  

Com esse caráter interdisciplinar, o encerramento do projeto acontece sempre no dia 

20 de novembro, Dia da Consciência Negra, feriado estadual
122

, aberto à comunidade, com 

apresentações de danças folclóricas, comidas típicas, dramatizações, e exposições de arte e 

artesanato realizadas pelos alunos no decorrer do ano. 

Ao contrário do que se desenhou em relação ao programa Mais Educação, esse 

projeto, e consequentemente o evento final, é prestigiado por toda a comunidade local, sendo 

destaque na mídia da cidade. Portanto, verifica-se que a mídia apresenta sentidos opostos para 

a mesma instituição escolar: de um lado ela desqualifica, e de outro, elogia. A mídia é 
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 MATO GROSSO - LEI Nº 7.879, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002 - DO 27.12.02. Institui o dia 20 de 

novembro, data de aniversário da morte de Zumbi dos Palmares e Dia Nacional da Consciência Negra, como 

feriado estadual. Disponível em http://www.sad-

legislacao.mt.gov.br/Aplicativos/SadLegislacao/legislacaosad.nsf/709f9c981a9d9f468425671300482be0/f83601

c70af5600304256e9f0070afee?OpenDocument. Acesso em 02 out. 2012. 

http://www.sad-legislacao.mt.gov.br/Aplicativos/SadLegislacao/legislacaosad.nsf/709f9c981a9d9f468425671300482be0/f83601c70af5600304256e9f0070afee?OpenDocument
http://www.sad-legislacao.mt.gov.br/Aplicativos/SadLegislacao/legislacaosad.nsf/709f9c981a9d9f468425671300482be0/f83601c70af5600304256e9f0070afee?OpenDocument
http://www.sad-legislacao.mt.gov.br/Aplicativos/SadLegislacao/legislacaosad.nsf/709f9c981a9d9f468425671300482be0/f83601c70af5600304256e9f0070afee?OpenDocument
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também, segundo Orlandi (2007a, p. 16) “[...] um lugar de interpretação e que funciona pelo 

„ibope‟, que se rege pelo predomínio de audiência.”  

Assim é que os conteúdos concernentes à História e Cultura Afro-Brasileira são 

ressignificados pela comunidade escolar por meio de práticas culturais. As relações étnico-

raciais, a expressão intercultural apresentada são frutos de uma mobilização de determinados 

grupos da sociedade. No Estado de Mato Grosso, um dos estados que oficializou em seu 

calendário o feriado de 20 de novembro, tal fato pode ser visto como um acontecimento 

discursivo, pois é um ponto de encontro de uma atualidade e de uma memória (PÊCHEUX, 

2008). 

Apesar de a Lei instituir, nas disciplinas de Educação Artística e de Literatura e 

História (brasileiras), conteúdos curriculares referentes à História e Cultura afro-brasileira, 

pensamos que tal documento não contempla o ensino desses em outras áreas do 

conhecimento, em especial, em Língua Portuguesa. Por exemplo, a parte lexical, dentre outros 

aspectos culturais compreendidos no enfoque da língua, visto que existem muitas palavras do 

léxico do português brasileiro cuja origem se deve às línguas africanas, poderia merecer 

atenção e investigação. Parece, então, que o ensino de Língua Portuguesa não aproveita 

suficientemente as possibilidades que vêm da diversidade. 

 

 

3.3.2 Escolas periféricas 

 

 

3.3.2.1 CEJA 15 de Outubro – Educação de Jovens e Adultos  

 

 

Ler e escrever não são suficientes para perfilar 

a plenitude da cidadania.      

                                        

Paulo Freire
123

 

 

 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA 15 de Outubro foi implantado em 

2009, concretizando, assim, as propostas da SEDUC-MT. Recebeu esse nome por meio de um 

concurso realizado entre os futuros docentes, à época de sua inauguração, em homenagem ao 
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Dia do Professor. É um Centro da rede pública estadual cujo atendimento difere das demais 

escolas da rede. 

Situado na Rua Gustavo Henrique Oenning, Nº: 451, no Bairro Maracanã, o CEJA 

15 de Outubro ocupa salas de aula em outras escolas, pois seu prédio próprio não é suficiente 

para acomodar a quantidade de alunos matriculados. Assim, outras escolas das imediações 

emprestam salas de aula para que algumas turmas possam ser dispostas. São elas: Escola 

Estadual Evangélica Assembléia de Deus, situada à Avenida das Nações, n° 353, Bairro 

Maracanã; Escola Estadual João de Campos Borges, situada à Rua B, S/N, Bairro Maracanã. 

Possui ainda salas de aula na zona rural, no mesmo município, nas áreas do Assentamento 

João e Maria, no distrito de Currupira, e na Gleba Jatobá.  

No prédio principal
124

 há uma sala de professores, banheiros para os alunos e outro 

para os professores e funcionários; há ainda, uma sala para a secretaria, um laboratório de 

informática e uma biblioteca; na figura a seguir, a edificação. 

 

 

Figura 19 - Fotografia CEJA 15 de Outubro - Entrada principal (31/03/11). 

Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

 

O número de alunos matriculados era, no ano de 2011, aproximadamente 1.700, com 

uma média de 40 a 50 alunos por sala, funcionando nos períodos matutino, vespertino e 

noturno. 

Assim, para apresentar esse centro, os próximos parágrafos foram elaborados tendo 

como suporte o jornal Informativo “15 de Outubro” (2009), confeccionado pelos docentes 
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dessa escola, além das visitas realizadas durante a investigação. Esse jornal é relevante para a 

escola, pois conta também com a participação dos alunos. 

O ensino do CEJA é presencial: 1) por fase (por área de conhecimento); 2) ou por ano 

(por disciplina); 3) e também por exame supletivo anual (por área de conhecimento e 

disciplina). O aluno interessado em cursar essa modalidade poderá fazer sua matrícula on-line 

no site da SEDUC, escolher dia e horário para realização da prova, e também poderá escolher 

entre as áreas de conhecimento ou disciplinas que deseja cursar. A prova é realizada na 

própria instituição. Essas recomendações constam no Art. 10 da RESOLUÇÃO 

NORMATIVA Nº 005/2011-CEE/MT, abaixo descritas: 

 

Art. 10 - A organização do currículo da Educação de Jovens e Adultos deverá partir da 

pluralidade sócio-cultural dos estudantes, assegurando a todos o direito aos conhecimentos 

sócio-históricos e científicos construídos pela humanidade, mediante: 

I. a garantia, a cada estudante, do direito a traçar seu itinerário formativo; 

II. o aproveitamento parcial ou total dos estudos ou conhecimentos construídos ou 

acumulados, para prosseguimento de estudos;  

III. a flexibilização da organização curricular. 

 

Dessa maneira, por área de conhecimento, o educando fará matrícula por trimestre 

somente em uma área e por período. As áreas de conhecimento são as seguintes: 1) Área de 

Linguagem no Ensino Fundamental e Médio, com as disciplinas de Língua Portuguesa, 

Educação Física e Língua Inglesa; 2) Área de Ciências Humanas no Fundamental, com as 

disciplinas de Geografia, História e Religião, no Ensino Médio com as disciplinas de 

Geografia, História e Religião, Sociologia e Filosofia; 3) Área de Ciências da Natureza e 

Matemática com as disciplinas de Matemática e Ciências no Fundamental, no Ensino Médio 

com as disciplinas de Matemática, Física, Química e Biologia.  

Por disciplina, o educando poderá se matricular em até quatro e, sempre que concluir 

uma, será iniciada outra. A conclusão dessas disciplinas se dará quando o aluno cumprir a 

carga horária de acordo com a matriz curricular. A matrícula por disciplina poderá ser feita 

durante o ano; não há uma data determinada para a mesma.  

Devido à alta taxa de evasão escolar nessa instituição, foi criada a educação por fase, 

ou seja, a área de conhecimento na qual o aluno opta por estudar. Segundo informou a 
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coordenadora pedagógica
125

 da instituição, o estudo por fase apresenta vantagens, pois o 

aluno poderá estudar apenas três meses e, caso tenha que interromper seus estudos, devido, 

principalmente ao trabalho
126

, ele não perderá o ano todo. Em conformidade com o o Art. 7º 

da RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 005/2011-CEE/MT:  

 

Art. 7º - Os cursos de Educação de Jovens e Adultos deverão ser ofertados nos períodos, 

diurno e noturno, garantindo amplo acesso e permanência dos jovens e adultos. 

 

No CEJA, como metodologia de ensino, são utilizadas as aulas de Turmas de Origem 

(TO), as Oficinas (OF), atendimento individualizados nos plantões, com no máximo dez 

alunos por turma, e ainda, aulas culturais aos sábados. O objetivo das TO é ministrar os 

conteúdos curriculares em sala de aula. Nesses momentos, os educandos são acompanhados 

por um professor, que é responsável por trabalhar os conteúdos teóricos; já nas OF, a 

finalidade é ministrar atividades lúdicas que desenvolvam o intelectual, as competências e as 

habilidades dos alunos, procurando inseri-los no ambiente escolar.  

 São ofertadas também aulas diferenciadas com utilização de recursos didáticos, 

associando teoria e prática, com o objetivo de sanar as dificuldades apresentadas pelos alunos 

durante o trimestre; o plantão é mais um momento em que o educador está disponível para 

atender aos educandos que ainda apresentam dificuldades de aprendizagem.  

 Para o diretor
127

 do CEJA, um dos maiores desafios para os educadores, de um modo 

geral, é evitar a evasão escolar, principalmente dos alunos que fazem parte do CEJA. Percebe-

se, então, que ele posiciona-se de acordo com o discurso pedagógico sobre Educação de 

Jovens e Adultos que diz que trabalhar por meio de projetos pedagógicos faz com que os 

educandos modifiquem o comportamento na maneira de pensar, sentir e agir.  

Dessa maneira, os projetos pedagógicos que são realizados no CEJA 15 de Outubro 

são realizados nas três áreas do conhecimento. Portanto, os temas trabalhados durante o ano 

são desenvolvidos de acordo com a nova proposta metodológica oferecida pelos CEJAS: a 
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 Por ser da área de Linguagens, a coordenadora pedagógica gentilmente se ofereceu para participar da 

entrevista, assim como os demais professores que lecionavam Língua Portuguesa no CEJA.  Na entrevista, além 

de seguir o roteiro pré-estabelecido, teve um alcance maior, pois assuntos concernentes não só à sala de aula, 

como também ao universo da EJA, foram mencionados e serviram como fonte de informação para a elaboração 

dos parágrafos deste item. 
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açúcar, álcool e biodiesel. Dessa forma, esses trabalhadores acompanham o regime sazonal de produção.  
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criação do então NEP (Núcleo de Educação Permanente), em 1988. Ou seja, em 2011, época da entrevista, ele 

iria completar 23 anos de atuação na unidade escolar. 
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inclusão da interdisciplinaridade. Tal entendimento está em consonância com o que preconiza 

a RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 005/2011-CEE/MT, que “Fixa normas para a oferta da 

Educação Básica na modalidade Educação de Jovens e Adultos no Sistema Estadual de 

Ensino”, no Art. 12: 

 

Art. 12 - A unidade escolar deve contemplar, no seu PPP, a escolha da abordagem 

didáticopedagógica disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar, 

resultado de ampla discussão realizada pelo coletivo escolar.
128

 (Grifo nosso). 

 

E mais, os educadores, especialmente os professores de Língua Portuguesa, em 

entrevista, disseram que procuram alternativas para aumentar a motivação para a 

aprendizagem, desenvolver a autoconfiança, a organização, a concentração, a atenção, a 

cooperação, estimulando a socialização e aumentando as interações do aluno da EJA com 

outras pessoas. No excerto abaixo, a fala do diretor. 

 

SD 20 - Professor EL: Em 2008 foi criado o 1º, aí nós começamos em 2009, aí houve mais outra 

estruturação em 2010. Então, a gente está... temos uma coisa nova em dois anos, procurando uma 

nova metodologia onde trabalha-se: plantão para dar reforço para os alunos, oficinas, onde a ideia é 

colocar em prática a teoria que é trabalhada em sala de aula e levar para a oficina para colocar em 

prática. Então, nas aulas de Matemática, por exemplo, trabalha-se a teoria, aí usa-se as oficinas para 

fazer o trabalho prático. 

 

Já as aulas culturais realizadas aos sábados, e também em outros dias, quando 

necessárias, possibilitam a socialização dos trabalhos realizados pelos educandos, a integração 

das áreas de conhecimento e a participação da comunidade local. Na fala da coordenadora 

pedagógica é possível ver a participação e o envolvimento de todos os profissionais da escola 

em um desses eventos. 

 

SD 21 - Coordenadora SI: Inclusive, posso estar falando aqui? [Cláudia: Pode.]. Inclusive, 

quarta-feira, desta semana que nós estamos assim... que antecede o aniversário da cidade, a gente 

faz muita comemoração, o ato cívico, né. Então, quarta-feira à noite, nós tivemos ato cívico lá na 

Escola João de Campos Borges. Então a gente faz a formação, que a formação continuada é na 

quarta-feira, e a gente sai correndo, né... daqui pra escola, já levamos a merenda, a extensão, os 

aparelhos que iam precisar, microfone, caixa de som, e nós tivemos a participação do professor 

Valdemar de Oliveira, que ele que escreveu a letra do hino municipal, do hino da Barra, e ele foi 

nosso aluno. Foi aluno da escola e foi, particularmente, meu aluno, que foi o que ele frisou muito na 

palestra, né, para todos. Incentivando, que foi meu aluno e tal. Então, foi muito gratificante. 

Profissionalmente, deu para sentir valorizada, porque nessas circunstâncias, não é em todo momento 
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que a gente é valorizada como profissional, né. Então foi muito interessante. A professora do 

CEFAPRO, que é a professora Leni, como estava entre nós participando da formação continuada, 

nos visitando, foi conosco. Aí foi assim muito legal mesmo, Foi tudo assim organizado com 

antecedência, mas deu tudo certo, os alunos gostaram, ficaram muito entusiasmados com a fala do 

professor, que hoje é professor, foi nosso aluno, hoje é professor municipal da Escola Guiomar. Eles 

ficaram assim muito animados de ver que uma pessoa que começou a estudar já adulto também, 

terminou os estudos, fez uma faculdade. E deu para perceber que os alunos gostam dessas 

experiências. Então, tem que ter experiências para esses alunos nossos, pra nossa realidade EJA, que 

faz com que eles...é ...fiquem cada vez mais incentivados, né, a realmente estudar, buscar uma 

melhora, porque não tem idade para você estudar, pra você conseguir um emprego melhor. Foi 

muito interessante, muito gratificante como profissional. 

 

Percebe-se, pelas formulações, que os sujeitos, diretor e coordenadora pedagógica, 

exaltaram o esforço que fazem para cumprir as exigências do discurso da EJA na prática 

escolar, e mostraram uma avaliação positiva dos resultados para os alunos (“os alunos 

gostaram”) e também para os profissionais (“muito gratificante como profissional”). 

Nesse sentido, Tardif (2000) ensina que  

 

As práticas profissionais que envolvem emoções suscitam questionamentos e 

surpresa na pessoa, levando-a, muitas vezes de maneira involuntária, a questionar 

suas intenções, seus valores e suas maneiras de fazer. Esses questionamentos sobre a 

maneira de ensinar, de entrar em relação com os outros, sobre os efeitos de suas 

ações e sobre os valores nos quais elas se apóiam exigem do professor uma grande 

disponibilidade afetiva e uma capacidade de discernir suas reações interiores 

portadoras de certezas sobre os fundamentos de sua ação. (TARDIF, 2000, p. 17). 

 

Pensando nessas situações específicas da EJA, a SEDUC implantou os projetos 

pedagógicos nos CEJAS a partir de 2009. Esses projetos pedagógicos viabilizam o trabalho 

com a realidade do educando, procurando despertar o interesse desses pela aprendizagem. 

 Esta pesquisadora pode presenciar um desses momentos, a Noite Cultural, o momento 

de Culminância
129

 no qual acontecem as apresentações dos trabalhos realizados pelos 

educandos no final de cada trimestre. No trimestre é trabalhado o mesmo tema para todas as 

áreas: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias; 

cada uma delas trabalha com um subtema voltado para sua respectiva área. Educadores e 

educandos valorizam a pluralidade cultural existente no município.
 
 

No dia 23/05/2011 no CEJA 15 de Outubro aconteceu a Noite Cultural do primeiro 

trimestre de 2011 cujo tema abordado era Cidadania, o qual foi trabalhado durante esse 

trimestre com os educandos. No processo de elaboração desse evento, foram entrevistados os 

professores da área de Linguagens quando se reuniam para organizá-lo. As entrevistas 

aconteceram também com os coordenadores pedagógicos e com o diretor dessa unidade. 
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Importante ressaltar que, no dia da apresentação, o pátio da escola ficou lotado com a 

presença de familiares dos educandos e da comunidade em geral. As figuras 20 e 21 

apresentam esse momento.  

 

 
                     Figura 20 - Fotografia CEJA 15 de Outubro – Evento Noite Cultural (23/05/11). 

                     Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

 

 

                    Figura 21 – Fotografia CEJA 15 de Outubro – Evento Noite cultural (23/05/11). 
                    Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

 

No dia do evento, de uma forma muito carinhosa, a coordenação da escola reservou 

um lugar para esta pesquisadora na primeira fila, onde foi possível registrar em imagens 

(fotografias e vídeo) as apresentações feitas pelos alunos. Essas manifestações nos 

possibilitaram enxergar a dimensão da Educação de Jovens e Adultos, como um trabalho 

construído pelos e para os alunos, pautado sobre projetos educativos.  

Durante as apresentações, verificou-se que o tema Cidadania, trabalhado com os 

alunos do CEJA, pode ser mais aproveitado, uma vez que os educandos, mesmo não o tendo 
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estudado quando crianças, tiveram sua vida exercida dentro da sociedade e envolvida por ela. 

Por esse motivo é que o tema é assimilado por eles de forma diferenciada do que se fosse 

trabalhado com crianças, pois já puderam experienciá-lo.  

Mas para que essa cidadania se torne plena, como recorda Paulo Freire, somente ler e 

escrever não são suficientes.  

 

 

3.3.2.2 Escola Estadual Evangélica Assembléia de Deus 

 

 

 

A importância do folclore como parte integrante 

do legado cultural e da cultura viva, é um meio 

de aproximação entre os povos e grupos sociais e 

de afirmação de sua identidade cultural.
130

 

 

 

 Instalada em um prédio sob o regime de comodato, a escola recebeu esse nome por 

pertencer, inicialmente, à igreja evangélica homônima. Assim, a partir de 2009
131

, passou a 

pertencer à rede estadual de ensino, conservando apenas o prédio da referida igreja. 

Como relatou a coordenadora pedagógica, de 1987 a 1999, a direção da escola era 

indicada pela Igreja. Nesse período, ocorreram duas direções: de 1987 a 1993, de 1994 a 1999 

e, durante essas, o nome da escola poderia ser alterado, se assim o desejassem; mas por 

votação realizada na comunidade escolar, o nome permaneceu. 

 Mesmo estando localizada na periferia da cidade, está próxima a outras unidades da 

rede estadual, e oferece apenas os anos iniciais do Ensino Fundamental. Dessa forma, os 

alunos, ao finalizarem o 2º Ciclo, dirigem-se para as outras instituições circunvizinhas a fim 

de darem prosseguimento aos seus estudos. 

 Em 2011, o número de alunos matriculados era de 667, utilizando uma estrutura física 

com 14 salas de aula; uma sala para os professores; uma sala para Articulação da 

Aprendizagem; uma sala para a secretaria; um banheiro para professores e funcionários; 
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131
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banheiros para alunos, quatro femininos e quatro masculinos; cozinha; área de serviço; 

depósito; refeitório; uma cantina, alugada por terceiros; biblioteca; laboratório de informática; 

um pequeno auditório, com som, TV, DVD, datashow; uma quadra sem piso e sem cobertura, 

apenas areia; uma sala de recursos multifuncionais destinada ao psicopedagogo para atender 

os alunos com necessidades especiais, especificamente aqueles com deficiência intelectual. 

 Na sequência, imagens do exterior e do pátio interno da escola. 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Fotografia da Escola Evangélica Assembléia de Deus - entrada principal (20/05/11). 

Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 23 - Fotografia da Escola Evangélica Assembléia de Deus - pátio interno (20/05/11). 

                    Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 
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 Além de funcionar como estacionamento de bicicletas e motos dos alunos e 

funcionários, o pátio interno é destinado ao recreio das crianças. Mesmo não sendo calçado, 

ele é um espaço importante no cotidiano escolar, pois na faixa etária em que se encontram 

(anos iniciais do Ensino Fundamental), as crianças correm, brincam, pulam corda, caminham 

por ele.  

 Em relação à formação continuada, cabia à coordenadora pedagógica organizar e 

articular essa formação, propondo temas a serem trabalhados durante o ano letivo, convidando 

pessoas especialistas de diversas áreas do conhecimento, e até mesmo professores da 

universidade eram chamados a contribuir nesses encontros.  

Atendendo a essa solicitação, em 2008 e 2009 esta pesquisadora participou de uma 

formação nessa escola como membro de um Projeto de Pesquisa
132

 cujo foco era a Formação 

Continuada para Professores de Matemática. Os sujeitos, a princípio, eram apenas os 

professores dessa disciplina. Mas no decorrer dos encontros, o projeto passou a contemplar 

todos os profissionais da escola. Os resultados dessa pesquisa foram organizados em um 

caderno de atividades, cuja publicação envolveu a colaboração de alguns professores dessa 

instituição.  

Quanto aos projetos pedagógicos desenvolvidos pela escola, dois são de periodicidade 

anual, envolvendo a comunidade interna e externa. O Projeto Festa Junina, organizado nos 

meses de junho e julho, culmina com a festa no dia do encerramento do semestre letivo; o 

Projeto Folclore é realizado na semana do dia 22 de agosto, Dia do Folclore, encerrando com 

as apresentações folclóricas de alunos de todas as séries, na sexta-feira. Em ambos os projetos 

há um professor responsável pela coordenação dos mesmos.  

E são as tradições mato-grossenses, e também as da região de Barra do Bugres, que 

aparecem nas apresentações folclóricas encenadas pelos alunos da comunidade escolar. O 

Siriri, assim como ocorre na EE Júlio Müller, é dançado pelas crianças que se vestem de 

acordo com o figurino que a dança requer. Vê-se, então, que esse projeto desenvolvido 

anualmente pela escola assume A importância do folclore como parte integrante do legado 

cultural e da cultura viva, é um meio de aproximação entre os povos e grupos sociais e de 

afirmação de sua identidade cultural. 
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3.3.2.3 Escola Estadual Alfredo José da Silva 

 

 

O espaço digital – ainda que seja virtual –  

tem  sua materialidade e produz efeitos. 

 

Eni Orlandi
133

 

 

 

Fundada em 1981, com o nome em homenagem ao primeiro prefeito da cidade, é a 

maior unidade de ensino, em área, da periferia do município. 

Mas é somente em 1983 que a escola passou a ser credenciada pela rede estadual de 

educação, por meio do Decreto Nº 324 - 24/11/1983. No ano da realização das entrevistas 

com os professores de Língua Portuguesa, em 2011, a escola comemorava os seus 30 anos de 

existência. 

Oferecendo apenas o Ensino Médio, em duas modalidades, o regular e o 

profissionalizante em informática, esse último, com duração de quatro anos, tinha 833
134

 

alunos matriculados e um quadro formado por 20 professores efetivos e 18 contratados para 

atender a essa demanda. 

Por ofertar o curso médio profissionalizante em informática, a UNEMAT (Campus de 

Barra do Bugres) realiza, desde 2011, uma parceria entre a escola e o Curso de Ciências da 

Computação por meio do projeto de extensão LTSP
135

. Os alunos interessados participam de 

uma seleção para integrarem o projeto por um período de um ano. Em 2012, nova seleção foi 

feita e outros alunos assistiam às aulas nas dependências da universidade, com foco nas novas 

tecnologias. Mostra-se, aqui, o sentido de valorização do ensino das novas tecnologias; o 

aprofundamento que requer é obtido via interlocução com a universidade, que assume o 

Projeto de Extensão. Efeito de oportunidades aos alunos dispostos a participar desse projeto 

cujo objetivo é expandir as ações da universidade para além de suas fronteiras, aqui 
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 Em A contrapelo: incursão teórica na tecnologia: discurso eletrônico, escola, cidade. 2010. 
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 Número repassado em 2011 pelo diretor da escola. 
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 PROJETO LTSP - O objetivo principal do projeto é a implantação de uma estrutura de gerenciamento de 

“Thin Clients” ou “Terminais Leves” através de um Computador Servidor. Este servidor possui um sistema 

chamado LTSP (Linux Terminal Server Project) que combinado com alguns protocolos e serviços de rede 

possibilita o gerenciamento de Terminais Leves. A escola parceira neste primeiro semestre é a Escola Estadual 

Alfredo José da Silva, e os alunos selecionados farão um curso Pré-Vestibular e de Informática básica (Linux e 

BROffice). As aulas serão ministradas pelos seguintes professores: Diógenes Antonio Marques José (Introdução 

ao Linux Based Debian); Diego Piasson e Willian Vieira Gonçalves (Matemática);  Luciano Zamperetti 

Wolski (BROffice);  Cláudia Landin Negreiros (Língua Portuguesa e interpretação de textos);  Raquel da Silva 

Vieira Coelho (Língua Portuguesa);  Judith Abi Rached Cruz (Língua Inglesa). Disponível em 

http://bbg.unemat.br/ltsp_unemat.php. Acesso em 12 set. 2012.  

http://bbg.unemat.br/ltsp_unemat.php
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evidenciado pela interação da UNEMAT com as escolas do município de Barra do Bugres, no 

âmbito estadual. Há também um efeito de ensino que está de acordo com a 

contemporaneidade, uma proposta de vanguarda, mesmo sendo uma escola de periferia.  

Quanto aos projetos desenvolvidos exclusivamente pela escola, dois merecem 

destaque por envolverem a comunidade local e por serem de uma abrangência maior, a saber: 

o Festival da História Cantada e o Projeto Conhecendo a 1ª Capital de Mato Grosso. Ambos 

os projetos são coordenados por professores da área de História e já se encontravam no 4º ano 

de realização. 

Abordando um acontecimento histórico como tema, o projeto Festival da História 

Cantada conta com a participação de todos os alunos na composição de músicas inéditas ou 

paródias. Todos os professores, independente da área que atuam, participam do projeto e, ao 

final do ano letivo, um evento é realizado, aberto à comunidade local, com a apresentação das 

músicas, havendo premiação para as três melhores canções.  

Já o segundo projeto envolve somente os alunos dos 3º anos, com a colaboração dos 

professores que atuam nesse ano. No decorrer do período letivo, esses alunos estudam a 

história do Estado de Mato Grosso e de sua 1ª capital; em novembro, todos viajam para Vila 

Bela da Santíssima Trindade
136

.  

Quanto à estrutura física, essa é formada por 11 salas de aulas, uma sala para os 

professores, secretaria, duas salas para os coordenadores pedagógicos, banheiros para alunos 

(dois femininos e dois masculinos), um banheiro adaptado para cadeirantes, cozinha, área de 

serviço, refeitório, biblioteca, anfiteatro, laboratório de informática, laboratório de hardware, 

sala para a rádio, quadra de esportes coberta e com piso. Algumas imagens dessa estrutura 

podem ser visualizadas na sequência. 
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 Foi a primeira sede da Capitania de Mato Grosso. Com o passar dos tempos, Vila Bela da Santíssima 

Trindade, ao perder a condição de capital para Cuiabá, passou a chamar-se Mato Grosso. A decadência da cidade 

foi tão sensível que a Assembléia Legislativa editou, em 1878, uma lei extinguindo o município, que foi, no 

entanto, vetada a 11 de dezembro do mesmo ano, pelo presidente da Província, Dr. João José Pedrosa. A Lei 

Estadual nº 4.014, de 29 de novembro de 1978, devolveu a denominação antiga ao município: Vila Bela da 

Santíssima Trindade. O nome provém do costume da época colonial de designar por Villa a sede municipal, 

além da expressão de admiração pelo lugar: bela.  Disponível em 

http://www.mteseusmunicipios.com.br/NG/conteudo.php?sid=245&cid=583. Acesso em 07 out. 2012. 

http://www.mteseusmunicipios.com.br/NG/conteudo.php?sid=245&cid=583
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Figura 24 - Fotografia da Escola Estadual Alfredo José da Silva - jardim principal (25/05/11). 

Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

 

 

Figura 25 - Fotografia da Escola Estadual Alfredo José da Silva -  

blocos de salas de aula e laboratório de informática (25/05/11). 

Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

 

 As imagens acima revelam um efeito de sentido de cuidado que a comunidade tem 

pela escola. Em todos os locais, é possível perceber organização e limpeza, mesmo em 

horários de muito fluxo de pessoas, como a entrada, a saída, e o recreio.  
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3.3.2.4 Escola Estadual João de Campos Borges 

 

 

 

Quando é verdadeira, quando nasce da 

necessidade de dizer, a voz humana não encontra 

quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela fala 

pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou 

por onde for. Porque todos, todos, temos algo a 

dizer aos outros, alguma coisa, alguma palavra 

que merece ser celebrada ou perdoada. 

 

Eduardo Galeano
137

 

 

 

Localizada na zona urbana, Rua B s/n, Bairro Maracanã - COHAB Nhambiquara
138

, 

no município de Barra do Bugres – MT, a escola foi criada sob o ato nº 30333/90 publicado 

no DOEMT no dia 18/12/1990, p. 07, aprovada pelo decreto 286/92 e reconhecimento nº 

3277/92. Implantada no dia 19 de abril de 1990, seu nome homenageia um dos precursores do 

município, o Senhor João de Campos Borges. 

Considerada como de pequeno porte, essa unidade escolar conta apenas com oito salas 

de aulas de tamanho padrão, uma secretaria, uma biblioteca, um laboratório de informática, 

dois banheiros para os alunos, um banheiro para os funcionários, uma cozinha, uma dispensa 

para merenda, um almoxarifado, uma sala de professores e um refeitório. A escola não possui 

quadra de esporte adequada para práticas esportivas, somente uma pequena área do lado 

exterior; ambientes como a sala dos professores, biblioteca e sala de reforço, são pequenos e 

necessitam de reformadas. Na imagem a seguir, o bloco principal da escola. 
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 GALEANO, Eduardo. O livro dos abraços. Tradução de Eric Nepomuceno. 9. ed. – Porto Alegre: L&PM, 

2002. 
138

 COHAB Nhambiquara – 88 casas entregues em 1989 em terreno doado pelo Dep. Est. Renné Barbour. 
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Figura 26 - Fotografia da Escola Estadual João de Campos Borges - bloco principal (30/05/11). 
Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

 

Um fato que chamou muito a atenção, durante a pesquisa de campo, foi o cuidado que 

as pessoas demonstravam com as escolas. Os locais sempre estavam muito limpos, mesmo em 

escolas cujas construções eram mais simples e mais antigas. As áreas comuns estavam sempre 

arrumadas, enfeitadas com plantas, cartazes nas paredes, sacos de lixo nas lixeiras, e um 

cheiro agradável. Um cuidado dispensado por toda a equipe escolar. 

A equipe da direção escolar era composta, à época da pesquisa de campo, pelo diretor, 

pela coordenadora pedagógica, e pela secretária. Havia também um técnico no laboratório de 

informática, dois de nutrição escolar, três vigilantes, dois de manutenção infraestrutura 

escolar/limpeza. Com base no PPP-2011, a escola possuía, aproximadamente, 430 alunos 

matriculados e contava com um quadro de 20 professores
139

, sendo 14 contratados e 6 

efetivos. Havia também a equipe do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar – CDCE, 

que auxiliava na tomada de decisões e era responsável por coordenar as verbas, tanto as 

estaduais quanto as federais, que eram encaminhadas anualmente à escola. 

Na época, a escola vinha trabalhando com dois projetos. O projeto “Noite Cultural”, 

que acontece ao final de cada ano letivo, quando são mostrados os principais projetos 

realizados pelos alunos durante todo o decorrer do ano. Nesse dia, os alunos apresentam 

cantos, danças, teatro, poesias e poemas; os convidados são todos os pais, alunos e a própria 

comunidade. 
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 Desses professores, três eram de Língua Portuguesa. 
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Esse projeto tem sua origem em práticas que ocorreram em sala de aula, sob a 

orientação de um dos professores de Língua Portuguesa. Na atividade, ele iniciava os alunos a 

descobrir a poesia. Mostrava-lhes os autores, os textos, para depois, levá-los à produção de 

um poema, e também à produção de uma coletânea dessas produções. Como ele mesmo 

relatou: 

 

SD 22 - Cláudia: Conte uma experiência em sala de aula que deu certo. 

Professor VA: As experiências que a gente aplica em sala de aula... devemos chegar já preparados 

que pode ou não dar certo, porque cada turma é cada turma. De repente, uma experiência funciona 

numa turma e em outra turma não funciona. Lembro que em 2008, eu trabalhei com os alunos uma 

produção de texto poético. Lemos vários textos, conhecemos a vida de vários autores, e depois (os 

alunos) passaram a ser os poetas daquele dia. Foi uma experiência que deu muito certo. Nós 

montamos uma coletânea de poesias intitulada “Cânticos Poéticos”, alguma coisa assim, foi em 

2008, foi uma experiência muito boa. Alunos que achavam que jamais conseguiriam fazer um 

poema, com rimas, ou mesmo sem rimas, mas com toda aquela poética, conseguiram e ficaram 

maravilhados. 

 

E também o projeto “Doenças Sexualmente Transmissíveis”, realizado pelo professor 

de Ciências, cujo intuito é informar aos adolescentes sobre as doenças sexualmente 

transmissíveis, conscientizar sobre a importância de se usar preservativos nas relações sexuais 

e sobre a gravidez precoce.  

Voltada ao ensino fundamental cuja modalidade de educação também é a de Ciclos de 

Formação Humana, a escola atende desde a 1ª fase do 1º ciclo, que corresponde à 

alfabetização, até à 3ª fase do 3ª ciclo, que corresponde à 8ª série. Possuía também quatro 

turmas de Educação Especial, sendo duas turmas de alunos com deficiência auditiva e duas 

com alunos com deficiência mental/múltipla, em aulas divididas em dois turnos: vespertino e 

matutino
140

. 

A respeito da Educação Escolar Especial no Estado de Mato Grosso
141

, cabe mostrar 

que, no item específico sobre a funcionalidade da educação escolar inclusiva e da organização 

da escola, é necessário, segundo as Orientações Curriculares e Pedagógicas para a Educação 

Especial no Estado de Mato Grosso (OCPEE), que se tenha: “Professores capacitados para a 
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 Os alunos são atendidos por professores especializados somente em período extra-turno. Ficam, portanto, em 

sala de aula regular, com professores de disciplinas do currículo comum, que não possuem habilitação específica 

para a Educação Especial. 
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 ORIENTAÇÕES CURRICULARES E PEDAGÓGICAS PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO ESTADO 

DE MATO GROSSO (ESTADO DE MATO GROSSO, 2012). Disponível em 

www.seduc.mt.gov.br/download_file.php%3Fid%3D13944+&cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em
 2 nov. 

2012.   

http://www.seduc.mt.gov.br/download_file.php%3Fid%3D13944+&cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br


145 

 
 

regência de classe e professores especializados em Salas de Recursos Multifuncionais
142

 para 

o atendimento às necessidades especiais do aluno.” (MATO GROSSO, 2012, p. 68). 

Esta pesquisadora pode acompanhar uma aluna em período de Estágio Supervisionado 

e Monografia
143

 nessa escola, em uma turma do 6º ano na qual havia um aluno e uma aluna 

surdos; ele com 17 anos e ela com 35 anos.  

Mas, assim como a maioria das escolas públicas no município, essa também não 

possuía um professor de Libras exclusivo para acompanhar esses alunos dentro da sala de aula 

regular, a fim de facilitar o ensino, a aprendizagem e a comunicação entre eles e os 

professores das disciplinas do núcleo comum. Então, o método adotado pela professora 

regente da sala, para sanar as dúvidas desses alunos em relação aos conteúdos trabalhados, 

consistia em explicar tais conteúdos por meio da escrita, ou seja, os alunos surdos apontavam 

em seus cadernos onde estava a dúvida, e a professora transcrevia a fala dela em forma de 

texto escrito no caderno desses.  

A tempo, observa-se o que recomendam as OCPEE, em relação ao professor da 

educação inclusiva, ou seja,  

 

[...] o professor da Educação Especial são todos os professores no sentido de que os 

docentes das classes regulares devem estar preparados para atender e acompanhar o 

aluno com necessidade educacional especial, ajudá-lo a construir uma auto-imagem 

positiva, uma visão de mundo real e aceitar-se como diferente. (MATO GROSSO, 

2012, p. 44).  

 

Nessa turma, somente dois alunos dominavam Libras; consequentemente eram os 

únicos que se comunicavam com esses alunos especiais, e eram sempre convocados a ajudar 

nessas interlocuções. E, por fim, “A SEDUC-MT tem a necessária clareza de que a educação 

inclusiva se hospeda na sala de aula regular, dentro dela ocorre, porque só neste espaço, pode 

existir, de fato.” (MATO GROSSO, 2012, p. 34). 

Pensamos, então, que há um distanciamento entre o que é prescrito (em documentos, 

orientações, normas, portarias) daquilo que é realmente efetivado no cotidiano escolar, por 

meio de práticas que envolvem os sujeitos, tanto os professores quanto os alunos especiais, 

em sala de aula. Nessa direção, Skliar (2003, p. 41-42) aponta que,  
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 SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS - Espaço flexível de aprendizagem, constituído por equipe 

multiprofissional e estruturado com duplo objetivo: realizar complementações, quando se tratar de atividades 

extensivas do currículo, ou operar suplementações, quando se tratar de atividades para o preenchimento de 

lacunas na aprendizagem. (MATO GROSSO, 2012, p. 69) Disponível em 

www.seduc.mt.gov.br/download_file.php?id=13944.  Acesso em 10 set 2013.  
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 Durante o ano de 2012, simultaneamente à pesquisa nas escolas. Disciplinas da Matriz Curricular do Curso de 

Licenciatura em Matemática – UNEMAT – Campus de Barra do Bugres - MT. 
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[...] dentre as figuras da alteridade radical que são hoje objeto de 

tradução/aproximação/inclusão escolar, há um outro que tornou-se especialmente 

sensível às reformas pedagógicas das últimas décadas: aquele outro fixado na 

expressão “necessidades educativas especiais”, voz monótona que inclui num único 

processo de alterização tanto aos membros de minorias étnicas e culturais, quanto a 

meninos e meninas de rua, crianças super dotadas, grupos desfavorecidos ou 

marginalizados, populações nômades e aqueles com condições físicas, intelectuais, 

sociais, emocionais e sensoriais diferenciadas. (SKLIAR, 2003, p. 41-42). 

 

Mesmo sem saber Libras, a professora encontrou uma maneira de se comunicar com 

esses alunos especiais; e eles são compreendidos, pois a voz humana, quando é verdadeira, 

não encontra quem a detenha.  

 

 

3.3.2.5 Escola Estadual João Catarino de Souza 

 

 

Quando as aves falam com as pedras e as rãs 

com as águas - é de poesia que estão falando. 

 

                            Manoel de Barros
144

 

 

 

  Inicialmente denominada Escola Cenecista, com administração da rede particular, 

passou, a partir de 1997, a pertencer à rede pública de ensino. Recebeu esse nome por 

questões políticas, ou seja, em homenagem ao pai de um dos vereadores da cidade, o Sr. 

Antônio Catarino. De localização periférica, está situada na Av. Tropical, nº 100, Bairro 

Maracanã, em um prédio alugado. Na imagem a seguir, a fachada e a entrada principal.  
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 BARROS, Manoel de. Concerto a céu aberto para solos de ave. Rio de Janeiro: Record, 2004, p. 58. 
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                          Figura 27 - Fotografia da Escola Estadual João Catarino de Souza -   

                          fachada e entrada principal (28/03/12). 

            Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2012. 

 

  O número de alunos matriculados em 2012 era de 510, com um quadro de sete 

professores efetivos e 20 contratados para atender a essa demanda. Desses, duas professoras, 

ambas contratadas, eram da área de Linguagens. Uma delas foi entrevistada nas dependências 

da escola; a outra, por lecionar em mais de uma unidade escolar, foi entrevistada na outra 

instituição.  

  Quanto à modalidade de ensino, assim como as demais escolas estaduais do 

município, essa também se alinha à proposta de Ciclos de Formação Humana, oferecendo os 

anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, nos períodos matutino e vespertino. 

  Considerada de pequeno porte, a escola tem nove salas de aula, uma sala de 

professores, banheiros femininos e masculinos para atender alunos, professores e 

funcionários; uma cozinha, uma área de serviço, um depósito, um refeitório, uma biblioteca, 

um laboratório de informática, uma secretaria, um salão de eventos, que funciona também 

como sala de vídeo, uma quadra de esportes sem cobertura.  

  Há, nessa escola, o Recreio Dirigido, dividido em dois horários (menores primeiro, 

maiores depois), no qual os professores ficam com os alunos, dando-lhes orientações sobre as 

maneiras de se portar nessa ocasião, como: lavar as mãos antes de lanchar, recolher os pratos 

sujos e levá-los até o local indicado na cozinha, escovar os dentes após o lanche e outras. Os 

professores “monitores do dia” realizam uma escala de revezamento. 
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  Outros projetos pedagógicos são desenvolvidos pela escola, como o Projeto Óleo do 

Bem
145

, que conta com a participação da comunidade local e escolar. A escola funciona como 

depósito para recebimento do óleo de cozinha usado, ou seja, é um Ecoponto (Cf. figuras 28 e 

29). A empresa responsável fornece embalagens plásticas para que a comunidade armazene o 

óleo que será levado para a usina para ser reciclado. Como retorno, a escola recebe materiais 

pedagógicos que são distribuídos aos alunos, tais como: cadernos, lápis, borracha, livros de 

literatura e outros. 

  Pelos relatos da coordenadora pedagógica da escola, à época da entrevista, a 

comunidade local estava bem envolvida com o projeto, o que demonstrava, segundo ela, uma 

preocupação em relação às questões ambientais e também uma satisfação em conseguir bens 

importantes para os filhos.  

 

                

            Figura 28 - Fotografia do Ecoponto – vista frontal (24/04/12). 

            Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2012. 
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 Com o slogan,“Apenas 1 litro de óleo usado pode contaminar 1 milhão de litros de água”, o Projeto Óleo do 

Bem tem o objetivo de criar um sistema de coleta seletiva de óleo de fritura usado no município de Barra do 

Bugres/MT, visando à prestação de um serviço socioambiental de grande valia, evitando que este resíduo 

contamine o solo e os cursos d‟água. O óleo coletado será destinado para reutilização nas dependências da 

Divisão Biodiesel do Grupo Barrálcool. Disponível em http://barralcool.com.br/?p=527. Acesso em 16 out. 

2012. 
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                                       Figura 29 - Fotografia do Ecoponto – detalhe das instruções (24/04/12). 

                                       Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2012. 

 

Vê-se, pelas imagens, que as instruções de como realizar as etapas do projeto são 

direcionadas a um público específico, ou seja, principalmente aos alunos das escolas do 

município. Assim, de maneira didática (Na escola, peça ao responsável para depositar...), a 

empresa procura atingir o seu objetivo que é a coleta de óleo comestível para a reciclagem. 

Em contrapartida, os alunos aprendem sobre o que podem fazer com esse óleo que seria 

descartado em outros locais e recebem materiais escolares para o uso em sala de aula.   

  Já o outro projeto, o Sarau de Poesias, é realizado sempre ao final de cada ano letivo. 

Reúne a participação de alunos de todas as fases, em um evento aberto a toda a comunidade 

cujo objetivo é recitar poesias. Cada ano, uma professora da área de Linguagens fica 

responsável pela organização e ensaios dos alunos participantes, que almejam os três 

primeiros lugares, pois há prêmios doados pelo comércio local. O júri é formado por pessoas 

da comunidade de Barra do Bugres, da área da Educação e da cultura; no ano de 2009, esta 

pesquisadora pode integrar esse júri. Nesse evento, há envolvimento e mobilização da 

comunidade escolar para que tudo aconteça da melhor forma. Os alunos ficam na expectativa 

de mostrar para a família, para os amigos, o trabalho preparado durante o ano inteiro.  

  Chega, então, o momento. O nervosismo. O nome. O título.  A recitação. Os aplausos. 

É de poesia que estão falando. 
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3.3.3 Escolas distritais 

 

 

3.3.3.1 Escola Estadual 07 de Setembro – Distrito de Assari 

 

 

No descomeço era o verbo. 

Só depois é que veio o delírio do verbo. 

 

Manoel de Barros
146

 

 

 

 Situado a 22 km da prefeitura de Barra do Bugres, em uma posição estratégica, no 

entroncamento das rodovias MT 246, 344 e 358, o Distrito de Assari foi criado pela Lei nº 

4.950 de 16 de dezembro de 1985.  

Possui um pequeno comércio local, duas escolas (municipal e estadual), posto de 

saúde, policial, correios, além de armazéns graneleiros para atender a uma agroindústria de 

grande porte instalada nas imediações. 

A história do distrito é contada pelo secretário da escola, o qual teve participação no 

processo de criação.  

 

SD 23 - Cláudia: Qual é a história do distrito? 

Secretário: Eu, na verdade, eu cheguei aqui em 1972, já no finzinho do ano, vindo de São Paulo. E, 

segundo os moradores da época, o distrito foi, digamos que a base do povoado da época eram as duas 

famílias: a família Ribeiro Santana e a família Machado. Essas duas famílias formaram a base do 

povoado daquela época. Segundo eles, o Distrito de Assari nem existia. Eram pequenas casas, aqueles 

pioneiros que estiveram aqui, e o entroncamento que hoje é aqui não existia na época. A estrada que 

ia de Barra do Bugres para Tangará da Serra passava a três quilômetros atrás aqui. E, depois, em 

1969, 70, não me lembro bem dessas duas datas, mas digamos 69, 70, é que foi aberta a estrada que 

hoje dá acesso a Barra do Bugres, Denise, Arenápolis. Então, com a abertura dessa estrada para 

Denise e Arenápolis, o entroncamento acabou ficando aqui. Daí então ficou o povoado de Assari, 

aquele aglomeradozinho foi crescendo. O nome Assari, na verdade, o nome original era Assarilândia. 

Depois, não sei por que motivo acabou ficando Assari. Assarilândia, a gente não tem assim a certeza 

da história, mas a gente acha que é por causa do assari, a planta assari. Nas matas aqui, antigamente, 

existia muito dessa planta. A gente associa o nome Assarilândia a essa planta assari. Bom, aí por 

questões de estar espremido: Nova Olímpia de um lado, Denise de outro, e a Barra do outro, Assari 

não teve muito espaço para crescer. Então, foi ficando esse povoado pequeno que, eu não me lembro 

a data, mas que posteriormente acabou se tornando o Distrito de Assari. Então, não teve espaço para 

crescer porque numa ponta do triângulo fica Barra do Bugres, 22 Km na outra ponta do triângulo está 

Denise, e a 17 Km na outra ponta está Nova Olímpia. Ficou dividido, não teve como crescer. Bom, 

até 1988 Assari tinha assim um formato pequeno, formado por pequenos proprietários que 
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encabeçavam as suas propriedades aqui, digamos, no urbano. A partir de 1988 é que foi criado o 

primeiro loteamento. Foi uma solicitação minha. A partir daí criaram-se mais dois ou três 

loteamentos, e, hoje, eu diria que Assari deve estar em torno de umas 500 casas, a gente não sabe o 

real, e se colocar uma média de cinco pessoas por família, a gente teria uma população de 2.500 

pessoas aproximadamente. (Cláudia: Sempre pertenceu à Barra?). Sempre pertenceu à Barra. 

Porque houve uma época, que até na divisão municipal, porque Nova Olímpia também era distrito de 

Barra, na criação do município de Nova Olímpia houve uma pequena tendência de querer puxar pra 

Nova Olímpia, mas aí Barra não deixou. (Cláudia: E o que que tem aqui no Distrito que não 

precisa ir até à cidade?). Na verdade nós dependemos de tudo de Barra do Bugres. Nós temos 

simplesmente aqui um posto de correio. Um posto de correio e um posto de saúde. É tem um posto 

policial também. Mas, os impostos, taxas pra gente pagar, tudo tem que ir para Barra do Bugres.  

 

 O secretário da escola, ao falar sobre a história do distrito, a origem do nome, a 

localização estratégica, e as relações políticas envolvidas na formação dessa localidade, 

demonstra um efeito de sentido de pioneirismo, e também de pertencimento, pois ele 

vivenciou todas as fases pelas quais passou esse distrito. 

Ele, assim como muitos moradores, estão envolvidos com a comunidade escolar. Os 

pais dos alunos apóiam as ações realizadas pela escola em eventos, comemorações, 

campanhas, etc. Na imagem a seguir, a logomarca do blog criado pela associação dos 

moradores do distrito, indicando uma comunidade organizada e participativa. 

 

 

 
     Figura 30 - Imagem da logomarca da Associação de Moradores do Distrito de Assari 

      Fonte: Disponível em:  

      http://distritodeassari.blogspot.com.br/2011/03/associacao-de-moradores-faz.html  

                                  Acesso em 16 nov. 2012. 

 

É o secretário quem também narra o processo de criação da unidade escolar, além de 

explicar a origem do nome dessa instituição, pois como ressaltou, em entrevista, ele 

participou desse processo.  

 

http://distritodeassari.blogspot.com.br/2011/03/associacao-de-moradores-faz.html
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SD 24 - Cláudia: Qual a origem do nome da escola? 

Secretário: A origem da escola, a gente pode dizer, a gente não sabe bem dizer como que é essa 

origem. A gente sabe que em 1980 essa escola começou a trabalhar como salas anexas da Escola 

Wilson de Almeida, da cidade de Nova Olímpia, porque aqui ainda não era um distrito e não tinha 

como a criação de uma escola local. Bom, aí em 1980, a gente pode pegar uma época, era uma 

época de um sistema político de transição da ditadura para a democracia. E foi justamente nessa 

época que a gente ficou com salas anexas. A direção da escola da época, a gente podia dizer que era 

assim, de uma tendência mais ditatorial, até por causa da própria época. E a gente aqui, um grupo de 

pessoas aqui, de famílias, já tinham a tendência mais para a abertura democrática. Então, criou-se 

aquele embate do sistema mais ditador para um sistema já pensando na democracia. Bom, a 

situação, naquele embate, o que que a gente pode dizer, naquele embate, a gente pode dizer que a 

ditadura estava perdendo as suas forças para a democracia. E como a escola, a gente lutou no 

período de 80 a 86 dentro desse sistema, em 87 o sistema político do Estado já começou a mudar. 

Aquele sistema ditatorial estava perdendo força para o sistema mais aberto, digamos, para uma meia 

democracia. Como a criação da escola foi em 87, e o sistema do Estado já estava meio que perdendo 

força ditatorial, o grupo de lá, da força ditadora começou a pensar: “se a gente criar uma escola lá 

em Assari com um nome político do sistema ditatorial, pode haver uma reação.”. Então, a gente 

criava uma sala, uma escola num sistema democrático, vamos dizer um Che Guevara, seria um 

radicalismo da extrema esquerda, também não ficava bem. Então, acho que de imediato, num 

sistema democrático: “vamos colocar 7 de setembro que não machuca ninguém, não fere e não mata 

ninguém.”. 

 

 Percebe-se, pela fala do secretário, que ele vincula a criação da escola à adesão de 

pessoas de “tendência para a abertura democrática”, colocando-se como participante do 

movimento para fundar a escola. 

 No ano de 2012, a Escola Estadual 07 de setembro atendia 419 alunos nos três turnos 

de funcionamento, nos Ensinos Fundamental e Médio, nas modalidades regular e EJA.  

Quanto à estrutura física, era utilizado, além do prédio principal, um salão da igreja ao 

lado para reuniões e eventos. Esse prédio abrigava seis salas de aula, uma sala de professores, 

uma sala para a Articulação da Aprendizagem, uma sala de vídeo, banheiros masculinos e 

femininos (para alunos, professores, funcionários), uma cozinha, uma biblioteca, um 

laboratório de informática, uma sala para secretaria, duas quadras para práticas esportivas, 

uma coberta e a outra não. Há também uma horta cultivada pelos alunos. Na sequência, a 

fachada principal da escola. 
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         Figura 31 – Fotografia da Escola Estadual 07 de Setembro - fachada principal (24/05/12). 

         Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2012. 

 

A escola foi contemplada com o Observatório da Educação
147

 (OBEDUC), programa 

desenvolvido em parceria com a UNEMAT (Campus de Barra do Bugres), a UFMT (Campus 

Cuiabá) e a UNESP (Campus de Ilha Solteira)
148

, cujo critério de escolha considerou o baixo 

índice da instituição no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em anos 

anteriores a 2011
149

. Assim, a comunidade escolar estava envolvida nas ações realizadas pelos 

pesquisadores das universidades com o intuito de minimizar as defasagens de ensino da 

educação básica, além de subsidiar ações pedagógicas que envolviam a relação 

universidade/escola. 

 Para o professor de Língua Portuguesa, a formação continuada oferecida pela escola é 

“boa”, mas acredita que falta ainda a participação mais efetiva da universidade, como ele 

mesmo ressalta: 
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SD 25
150

 - Cláudia: Como é que você pensa que deveria ser a formação continuada? 

Professor MA: Olha, é bom, entendeu. Agora, precisa melhorar. Ter mais a participação do 

CEFAPRO, das universidades também. Pedir para a universidade estar ajudando a gente. 

Justamente, a universidade, era pra estar mais presente, porque eu sempre estou questionando, sabe: 

“Por que a universidade não vem pra escola?”. Dar esse apoio, e qualquer apoio pedagógico é 

válido.  

 

A multiplicidade de Programas e Projetos dirigidos às escolas estimula que a formação 

continuada seja tutelada. O professor entende que essa formação: “Pedir para a universidade 

estar ajudando a gente.”; por outro lado, há a queixa: “pra estar mais presente.” 

No ano de 2012, essa unidade escolar passou a pertencer a outra modalidade de 

educação, a Educação do Campo
151

, recebendo, dessa maneira, incentivos e atendimento 

diferenciado que essa modalidade requer. Percebe-se que as instâncias políticas determinam 

as coordenadas para as escolas, e essas concepções precisam ser implementadas junto aos 

professores os quais terão que significá-las na prática. 

E esses profissionais da escola terão que significá-las também junto à comunidade 

local, visto que essa é bem participativa. Prova disso é o envolvimento de um dos pais em 

uma atividade desenvolvida pelo OBEDUC
152

, intitulada Garrafone, a qual foi aplicada em 

uma turma do 2º ciclo da 3ª fase com o intuito de produzir som por meio de garrafas 

descartáveis (Long Neck) com água.  

Nesta intervenção, enquanto a professora de Artes trabalhava a origem e a importância 

da música nas atividades humanas, as professoras de Matemática trabalhavam o conceito de 

frações, fundamentado as explicações na escala de Pitágoras
153

. 
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Para a construção do Garrafone, foram utilizados: garrafas de vidros do mesmo 

tamanho, madeira para o suporte, barbante, pregos, martelo e água. Percebeu-se muito 

entusiasmo nos alunos na busca desses materiais, pois as garrafas teriam que ser do mesmo 

tamanho e de vidro. Essas, então, foram conseguidas na casa de uma das alunas, ao informar 

que o pai armazenava garrafas; ele disponibilizou todas as unidades necessárias para a 

construção do mesmo, além dos outros materiais. E esse instrumento foi, posteriormente, 

apresentado na Feira de Conhecimento realizada no final desse ano (2012)
154

. Na figura a 

seguir, o Garrafone. 

                                                 Figura 32: Garrafone 

           Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo particular, 2012. 

 

Vê-se, então, pela proposta apresentada, que os sujeitos-professores da escola buscam 

se alinhar ao que preconizam as Orientações Curriculares das Diversidades Culturais do 

Estado do Mato Grosso (OCDC), ou seja, as Feiras do Conhecimento realizadas nas escolas 

do campo devem apresentar metodologias que precisam ser coerentes com alguns propósitos, 

sendo um deles: “Vinculação, articulação interativa com a vida e com a realidade dos povos 

do campo, suas lutas e experiências, seus saberes e suas organizações, seus movimentos e 

seus limites e suas potencialidades.” (MATO GROSSO, 2010, p. 132).  

Observa-se, então, que esse projeto específico, o de subsidiar as escolas do campo, 

apresenta o sentido de que o que é nomeado como diversidade é porque apresenta uma fuga 

ao padrão regular, ou seja, tomando a escola “em geral”, que seria a urbana, como referência, 

para dizer que a escola do campo difere daquela. Mas o fato de ter um projeto, para além de 

meramente marcar a diferença entre campo e cidade, rural e urbano, é um fator que reconhece 
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a diferença e a valoriza por meio do investimento em projeto, da atenção recebida. E isso 

acontece em um lugar onde No (des)começo era o verbo, “assari”, e que Só depois veio o 

delírio do verbo: “Assari”. 

 

 

3.3.3.2 Escola Estadual Sabino Ferreira Maia – Distrito de Currupira  

 

 

A escola pode ser um espaço efetivo de fazer 

acontecer a educação do campo. 

 

Roseli Salete Caldart
155

 

 

 

Com aproximadamente 400 habitantes
156

, o distrito de Currupira está situado a 40 km 

do centro de Barra do Bugres, às margens da Rodovia MT-246, onde se encontra uma fábrica 

de calcário, um Hotel Fazenda, e, nas imediações, grandes propriedades rurais, o que gera 

uma economia “razoável” para essa comunidade.   

Disputada anteriormente com a cidade de Alto Paraguai, a localidade passou a 

pertencer a Barra do Bugres após a realização de um plebiscito, cujo apoio se deveu ao então 

Deputado Estadual Renê Barbour. 

Para atender a essa comunidade, foi inaugurada em 1983 a EE Sabino Ferreira Maia, 

cujo nome homenageia um lavrador, vindo em 1959, o qual sozinho, ensinou todos os filhos a 

ler e a escrever. Mas, mesmo com uma estrutura pequena, com quatro salas de aula, uma sala 

de professores, uma sala de articulação, dois banheiros, um feminino e outro masculino para 

uso comum, laboratório de informática, cozinha e despensa, a escola oferece as seguintes 

modalidades de ensino: Ensino Fundamental completo, Ensino Médio e EJA (EF e EM). Na 

sequência, algumas imagens da escola. 
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Figura 33 - Fotografia do entorno da Escola Estadual Sabino Ferreira Maia (20/06/12). 

Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2012. 

 

 

 

Figura 34 - Fotografia da Escola Estadual Sabino Ferreira Maia - entrada principal (20/06/12). 

Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2012. 

 

Observa-se, pelas imagens, que, para se chegar à escola, é necessário seguir por um 

caminho de terra. Todas as ruas do distrito, exceto a rodovia MT-248 que dá acesso a essa 

localidade, não são asfaltadas. No entorno, a vegetação nativa mescla-se às moradias 

construídas em lotes grandes, formando pequenos sítios. Mesmo murada, para impedir o 

acesso de animais silvestres, vê-se que a escola necessita de uma reforma em toda a sua 

estrutura física. 

É o que se espera, pois esta instituição está inscrita na modalidade de Escola do 

Campo, e já estava recebendo os investimentos específicos que essa modalidade requer. Mas, 

mesmo com tais investimentos, a escola lida com problemas relacionados, principalmente, ao 
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quadro docente, o qual é composto por professores de várias localidades; essa configuração 

interfere em ações planejadas pela coordenação, por exemplo, na formação continuada, como 

observado pela fala da única professora habilitada da escola, à época da entrevista, desta 

maneira: 

 

SD 26
157

 - Cláudia: Participa de cursos de formação continuada? Quais? Não, por quê? 

Professora CL: Olha, eu sempre participei de formação continuada, mas infelizmente, este ano, eu 

não estou participando. [...] Eu poderia até ter assim, pedido para que ficasse na segunda ou na terça, 

só que eu tive que compreender o lado dos colegas de trabalho, porque na comunidade que eu 

trabalho, os professores não moram lá. São professores de fora, de Barra, tem eu e mais outra 

professora, e os outros professores são de outras comunidades, de Bauxi, de fazenda, sabe. E daqui, 

então são os três lugares diferentes, ninguém mora lá. E aí na quarta-feira, que foi o dia escolhido, 

era o dia que tinha o maior número de professores, sabe. Aí eu fiquei de fora [...]  

 

Outro problema vivenciado pela comunidade escolar é garantir a permanência do 

quadro de professores durante o ano letivo. As distâncias, a instabilidade funcional (não 

havia, à época da pesquisa de campo, professores efetivos), e a falta de profissionais com 

habilitações específicas para ministrar disciplinas das áreas de conhecimento (EF e EM), 

comprometiam o trabalho pedagógico realizado pela escola. No Capítulo 2, item 2.1.8, 

retomamos a fala da professora de Língua Portuguesa em que discute essa situação. 

Em meio aos problemas pelos quais a escola tem que lidar, como necessidade de 

reformas, quadro docente instável, há uma característica que difere dessas situações, e que foi 

comentada pela professora de Língua Portuguesa, desta maneira:  

 

SD 27 - Cláudia: O que mais facilita o seu trabalho? 

Professora CL: Bem, o que mais facilita o meu trabalho, nessa comunidade, é principalmente a 

questão da disciplina que os alunos têm, sabe, e o número reduzido de alunos. Por ser uma Educação 

do Campo, então há essa abertura assim, essa flexibilidade quanto ao número de alunos. Enquanto 

na cidade, nós temos salas super lotadas, aqui não, o número é bem reduzido. Tanto é que eu tenho 

um segundo ano que, no momento, tem oito alunos, sabe. À tarde, a sétima e oitava séries, são 13 

alunos e a outra tem 15, sabe. E à noite também, a sala mais numerosa... acho que é 15. E ela, como 

assim, às vezes, dependem de ônibus, nem sempre as turmas são sempre assíduas, sabe. Acontece 

um probleminha, já vai então. O número de alunos facilita muito o meu trabalho. E a questão da 

disciplina também, por ser aluno de campo, né, assim.... é diferente... não sei explicar por quê. Mas é 

diferente em relação aos alunos da nossa cidade. 

 

A professora se refere à disciplina dos alunos, demonstrando um sentido de 

tranquilidade, e de facilidade no trabalho docente, visto que as turmas apresentam um 

número reduzido de alunos (Por ser uma Educação do Campo, então há essa abertura assim, 

essa flexibilidade quanto ao número de alunos.). Ela também compara essa situação ao que 
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ocorre na cidade, “Enquanto na cidade, nós temos salas super lotadas, aqui não, o número é 

bem reduzido.” Acredita que o aluno inscrito nessa modalidade de educação “é diferente em 

relação aos alunos da nossa cidade”, e como ela mesma diz, “não sei explicar por quê”. 

Supõe-se que seja pelo fato de a escola ser vista como um local importante em regiões 

afastadas do centro urbano
158

. E por serem trabalhadores rurais, os alunos a veem como um 

ambiente de estudos, de aprendizagem, de possibilidades de mudança; um lugar que faz 

sentido para eles. É nessa direção que se pretende que a escola se torne um espaço efetivo de 

fazer acontecer a educação do campo. 

 

 

3.3.4 Escola em assentamento rural
159

 

 

 

3.3.4.1 Escola Estadual Paulo Freire – Assentamento Antônio Conselheiro 

 

 

 [...] que esta luta não se justifica apenas em que 

passem a ter liberdade para comer, mas 

liberdade para criar e construir, para admirar e 

aventurar-se. 

 

Paulo Freire
160

 

 

 

Existem hoje cinco Assentamentos de Reforma Agrária no município
161

, sendo, o 

maior deles, o  Assentamento Antonio Conselheiro
162

, que integra também outros dois 

municípios vizinhos, Tangará da Serra e Nova Olímpia.  
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 Em outra entrevista, a professora da escola do assentamento rural também comentou sobre a boa disciplina 

dos alunos. 
159

 Há outra escola no Assentamento Antônio Conselheiro, a Escola Ernesto Che Guevara, que pertence à 

SEDUC – Tangará da Serra. Portanto, não foi alvo de investigação nessa pesquisa por pertencer a outro 

município. 
160

 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 13ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1983. 
161

 Os demais são: Buriti Fundo, João e Maria, Cabaças e Gleba Jatobá. Disponível em http://amm-

mt.jusbrasil.com.br/politica/6104227/prefeito-de-barra-do-bugres-assina-convenio-que-contemplara-

assentamentos-rurais. Acesso em 07 out. 2012. 
162

 Peregrinando por 20 anos pelo nordeste, Antonio Vicente Mendes Maciel começou a ser visto como um 

messias, mas incompreendido e perseguido pelas autoridades. Antônio Conselheiro, como passou a ser 

conhecido, observou de perto o atraso em que o povo se encontrava. Assim, resolveu, na última década do século 

XIX, pôr em prática seu objetivo de formar uma comunidade igualitária: Canudos, no interior da Bahia. 

Rapidamente, a comunidade cresceu e tornou-se uma das maiores cidades do nordeste, com 25.000 habitantes. 

Organizada, religiosa, produtiva e comunitária, logo a reação das pessoas de posses, dos políticos e de alguns 

http://amm-mt.jusbrasil.com.br/politica/6104227/prefeito-de-barra-do-bugres-assina-convenio-que-contemplara-assentamentos-rurais
http://amm-mt.jusbrasil.com.br/politica/6104227/prefeito-de-barra-do-bugres-assina-convenio-que-contemplara-assentamentos-rurais
http://amm-mt.jusbrasil.com.br/politica/6104227/prefeito-de-barra-do-bugres-assina-convenio-que-contemplara-assentamentos-rurais
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Esse assentamento se iniciou às margens da MT 358, próximo à cidade de Nova 

Olímpia, formado por um grupo de homens e mulheres morando em barracos de lona preta, 

denunciando a concentração de terra nas mãos de poucos.  

Como consequência dessa luta, no início dos anos 90, foram desapropriados 

aproximadamente 38 mil hectares de terra da Fazenda Tapirapuã, destinadas à Reforma 

Agrária
163

. O Assentamento Antonio Conselheiro foi criado, então, pela Portaria 109 do 

INCRA, de 12 de dezembro de 1997, com o nome em homenagem ao líder nordestino. 

Para se chegar ao assentamento, saindo de Barra do Bugres, é necessário seguir pela 

MT 246, depois pela MT 358, sentido Tangará da Serra a Campo Novo dos Parecis, e, na 

altura do Km 26 dessa rodovia, encontra-se a comunidade. 

São aproximadamente 990 famílias distribuídas em 63 agrovilas
164

. Contudo, a divisão 

legal da área ocorreu apenas em 1998. E, dessa forma, a organização política do assentamento 

ocorre da seguinte maneira: cerca de 600 famílias são ligadas ao MST (Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra); a outra parte é formada por famílias dissidentes desse 

movimento, ou seja, as Associações dos Produtores Locais
165

, que cultivam, principalmente, 

banana, mandioca, milho e hortifrutigranjeiros. 

 A Escola Paulo Freire está situada na Agrovila 28, construída, a princípio, para 

atender as crianças de 1ª a 4ª série, em regime multisseriado. Segundo o PPP
166

, uma das 

questões que sobressaiu no Assentamento foi a luta pela conquista da construção dessa escola, 

sendo necessárias várias ações para garantir a sua construção, tais como: poço semi-artesiano, 

contratação do corpo docente, transporte escolar e demais questões para o bom funcionamento 

da mesma.  

                                                                                                                                                                                     
setores da igreja, deu início à Guerra dos Canudos, que teve seu início em 1896, a maior guerra campesina do 

século XIX. As três primeiras expedições militares foram derrotadas pelos sertanejos. A quarta expedição da 

polícia e do exército, formada por milhares de homens, conseguiu, no dia 5 de outubro de 1897, tomar a cidade 

de Canudos. Todos os habitantes foram mortos (nem as crianças foram poupadas). Canudos virou cinzas, mas 

também se tornou um símbolo de luta no Brasil. Disponível em http://www.infoescola.com/biografias/antonio-

conselheiro/. Acesso em 07 out. 2012. 
163

 Desapropriação realizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. 
164

 Segundo o dicionário Michaelis da Língua Portuguesa, uma agrovila é um núcleo que o governo federal cria 

nas áreas em desenvolvimento, para residência e assistência de trabalhadores rurais. Disponível em 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=agrovila. 

Acesso em 30 set. 2012. 
165

 Com uma área de aproximadamente 38.335 hectares de terra, foram assentadas cerca de 1000 famílias, que 

estão divididas em 36 agrovilas onde varia o número de lotes de uma para outra. O parcelamento dos lotes foi 

projetado tipo “raio de sol”, o que facilita o sistema de cooperação, comunicação, entre as famílias e a 

implantação de infraestrutura próximo das mesmas tais como: sistema de água, energia elétrica, estradas, poço 

de saúde, transporte escolar e outros. Disponível em 

http://agroecologiapaulofreire.webnode.com.br/projetos/projeto-politico-pedagogico-/ Acesso em 01 out. 2012. 
166

 Disponível em http://agroecologiapaulofreire.webnode.com.br/projetos/projeto-politico-pedagogico-/ Acesso 

em 01 out. 2012. 

http://www.infoescola.com/historia/guerra-de-canudos/
http://www.infoescola.com/biografias/antonio-conselheiro/
http://www.infoescola.com/biografias/antonio-conselheiro/
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=agrovila
http://agroecologiapaulofreire.webnode.com.br/projetos/projeto-politico-pedagogico-/
http://agroecologiapaulofreire.webnode.com.br/projetos/projeto-politico-pedagogico-/
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Segundo o documento, a Escola Paulo Freire nasce, portanto, da luta dos trabalhadores 

e trabalhadoras, adultos, jovens e crianças sobre a organização do MST, de forma coletiva e 

organizada, travando uma forte batalha pela cidadania.  

A partir do ano 2000 as turmas aumentaram até a 6ª série e, ao iniciar o ano letivo, no 

dia 25 de março de 2000, havia 250 alunos matriculados no período matutino e vespertino, 

além de um quadro docente composto por professores escolhidos pela comunidade. Assim, a 

estrutura física para abrigar esses alunos compreendia, então, oito salas de aula, uma sala para 

os professores, quatro banheiros, dois femininos e dois masculinos para alunos, professores e 

funcionários, uma cozinha, um refeitório, uma biblioteca, um laboratório de informática, uma 

sala para a secretaria. As imagens na sequência apresentam, respectivamente, as antigas 

edificações, e o novo prédio da escola. 

 

 

Figura 35 - Fotografia da Escola Paulo Freire - antigas edificações (25/06/12). 

Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2012. 
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Figura 36 - Fotografia da Escola Paulo Freire - novo prédio (25/06/12). 

Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2012. 

 

            Com o desenvolvimento da escola, foi preciso abrir novas salas e outros espaços para 

atender também a comunidade local, como a Casa Digital
167

, com internet disponível para os 

moradores e equipe escolar.  

Essa equipe era composta, em 2012, por 25 professores contratados para atender aos 

390 alunos matriculados desde a Educação Infantil, o Ensino Fundamental I e II, Ensino 

Médio regular e EJA. Esse fato, de não haver lotação de professores efetivos na escola, aponta 

ao caráter de transitoriedade da instituição.  

E mais, o enfoque da educação nos assentamentos tem sido alvo de pesquisas que 

problematizam as especificidades das escolas situadas nessas localidades. À guisa de 

ilustração, no anos de 2005 e 2006, esta pesquisadora pode integrar um projeto de extensão
168

 

cujo objetivo era estabelecer uma parceria entre a universidade e a comunidade do 

assentamento, por meio de atividades realizadas na Escola Paulo Freire, a fim de propor, a 

partir de diagnósticos, uma intervenção de cunho sócio-histórico-pedagógico. Tais 

intervenções eram realizadas com palestras ministradas, oficinas, aulas de campo destinadas 

aos profissionais da educação e também da comunidade, considerando o campo como o lugar 
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 As Casas Digitais são espaços públicos localizados nos Territórios da Cidadania, que devem dispor de energia 

elétrica e segurança adequada para receber os equipamentos de informática (computadores, servidor, antena via 

satélite, roteador wireless, datashow e mobiliário). São escolhidas pela própria comunidade e tornar-se-ão ponto 

de acesso comunitário gratuito de assentados e assentadas, agricultores e agricultoras familiares, comunidades 

ribeirinhas, indígenas e quilombolas. A ideia central é garantir ao público-alvo a universalização do acesso às 

tecnologias de informação e comunicação e à rede mundial de computadores. Disponível em 

http://www.mda.gov.br/dotlrn/clubs/territriosdigitais/one-community? page_num=0. Acesso em 17 out. 2012. 
168

 A Universidade vai à escola. Coordenadores: Janaína Santana da Costa e Adriano Botelho de Oliveira. 

Membros: Cláudia Landin Negreiros e Marinez Santina Nazzari (UNEMAT – Campus de Barra do Bugres). 

http://www.mda.gov.br/dotlrn/clubs/territriosdigitais/one-community?%20page_num=0
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de vida, cultura, produção, moradia, educação, lazer, cuidado com o conjunto da natureza, e 

novas relações solidárias que respeitassem a especificidade social, étnica, cultural e ambiental 

dos sujeitos daquele lugar. Esse projeto culminou na dissertação de mestrado de Costa 

(2008)
169

. 

Quanto à formação continuada, essa era realizada por meio da Sala do Educador, na 

qual todos os funcionários eram convidados a participar, em encontros realizados na própria 

escola. Contudo, a participação dos professores nessas formações não acontecia de forma 

efetiva, em consequência da distância (90 km do centro de Barra do Bugres); a professora de 

Língua Portuguesa comenta essa situação. 

 

SD 28 - Cláudia: Participa de cursos de formação continuada? Quais? Não, por quê? 

Professora AN: Hoje eu participo da formação continuada não aqui nessa escola, na Paulo Freire. 

Porque aqui, devido ao fato de nós morarmos na cidade, e por ser extensão, então não tem como nós 

estarmos aqui no horário da formação, que é a Sala do Professor. Aí, eu participo na outra escola, lá 

na Júlio Müller. 

 

Em contrapartida, os projetos pedagógicos desenvolvidos pela escola são realizados 

em parceria com a UNEMAT, tanto com o Campus de Tangará da Serra quanto com o 

Campus de Barra do Bugres, em razão da localização estratégica do Assentamento. Há, 

portanto, uma participação mais efetiva da comunidade escolar nessas ocasiões, por se tratar 

de projetos que demandam um tempo maior, não necessitando de encontros semanais para a 

sua realização. 

Percebe-se que a escola procura trabalhar em consonância com o que é recomendado 

para as escolas do campo. E, nessa direção, busca seguir as ideias de Paulo Freire: que esta 

luta não se justifica apenas em que passem a ter liberdade para comer, mas liberdade para 

criar e construir, para admirar e aventurar-se. 

 

 

3.3.5 Escola em Terra Indígena  

 

 

3.3.5.1 Escola de Educação Indígena Jula Paré 
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 Cf. Quadro 3 – Estado da Arte das pesquisas em Educação e Linguagem (nível Mestrado e Doutorado) no 

município de Barra do Bugres - MT 
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Antigamente nós fazíamos guerra com 

bordunas
170

, mas hoje em dia nossas armas são 

as palavras e os papéis. 

 

Cacique Megaron Txucarramãe
171

 

 

 

 A Escola de Educação Indígena Jula Paré está localizada na Terra Indígena
172

 

Umutina
173

, entre os rios Paraguai e Bugres, a 17 Km do centro urbano. 

Ramos (1991; 2003) relata que Cândido Mariano da Silva Rondon, o Marechal 

Rondon, ao ser nomeado pelo governo federal em 1910, como chefe do SPI (Serviço de 

Proteção ao Índio), hoje FUNAI (Fundação Nacional do Índio), cria, em 1911, essa Reserva 

no município de Barra do Bugres. 

Tal acontecimento, segundo o autor, teve o intuito de abrigar as etnias indígenas: 

Umutina, Kayabi, Apiaká, Baikairi, Nahmbiquara, Pareci, Bororo, Irantxe, Terena, que se 

encontravam dispersas e perseguidas em diversas localidades do Estado de Mato Grosso. 

Mas o objetivo de Rondon na região era, inicialmente, o de estender um ramal de 

linhas telegráficas até Barra do Bugres. A essa tarefa, agregou-lhe mais uma: a de formar 

outro Ponto Indígena (RAMOS, 1991). 

Atualmente vivem na aldeia próxima à cidade os remanescentes do povo Umutina e de 

diversas outras etnias do médio e alto Paraguai e do Chapadão dos Parecis (SECCHI, 2012). 

Na imagem seguinte, uma vista panorâmica da parte central da aldeia. 
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 Arma de indígenas do Brasil que consiste em um pedaço de pau roliço e duro com que desferem golpes. 

Disponível em: http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&pesquisa= 1&palavra 

=borduna#ixzz2AEoFCwSD. Acesso em 23 out. 2012. 
171

 Depoimento concedido a Darci Secchi em estudo realizado entre os anos de 1997 a 2000 com professores 

indígenas do Estado de Mato Grosso. 
172

 Conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. No parágrafo 1º do Artigo 231 da Constituição 

Federal, são definidas como: “[...] por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades 

produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as 

necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”. Disponível em 

http://www.funai.gov.br/indios/terras/conteudo.htm#o_que. Acesso em 01 nov. 2012. 
173

 Nome dado por outros povos indígenas, que significa índio branco, pois o Umutina, segundo estudiosos da 

área, possui hábitos diferentes de outros povos do Estado de Mato Grosso. 

http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&pesquisa=%201&palavra%20=borduna#ixzz2AEoFCwSD
http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&pesquisa=%201&palavra%20=borduna#ixzz2AEoFCwSD
http://www.funai.gov.br/indios/terras/conteudo.htm#o_que
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            Figura 37 – Fotografia da Terra Indígena Umutina –  

                          vista panorâmica da parte central da aldeia. (10/07/11).            
            Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

 

Ramos (1991) comenta que há documentos históricos que comprovam que os 

Umutinas chegaram às margens do Rio Sepotuba no ano de 1719. Esses habitantes, por muito 

tempo, ficaram conhecidos como índios barbados porque usavam bigode. Mas a exploração 

de ouro e poaia fez com que o povo Umutina deixasse as terras próximas a esse rio e se 

instalasse nas margens do Rio Bugres, onde vivem cerca de 470 pessoas (dados de 2010). 

Na TI
174

, apesar das moradias seguirem a tipologia característica dos povos indígenas, 

ou seja, construções em madeira e palha, na imagem a seguir, é possível ver uma habitação 

em alvenaria construída pela expedição de Rondon. Essas construções, de paredes duplas, 

tinham por objetivo defender a expedição de possíveis invasões dos indígenas. Atualmente, na 

aldeia, existem 11 construções das décadas de 1930 e 1940, sendo nove casas, uma escola e 

um alojamento para professores. A escola data de 26 de maio de 1943. Na imagem a seguir, 

uma dessas casas. 
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 A Terra Indígena Umutina ocupa uma área de 28.120 hectares homologada em 1989, nos municípios de Barra 

do Bugres e Alto Paraguai, em Mato Grosso. A TI está situada em uma faixa de transição da Amazônia e do 

Cerrado, sendo que este último compreende a maior parte do território. Disponível em 

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/umutina/2020. Acesso em 21 set. 2012. 

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/umutina/2020
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         Figura 38 - Fotografia da fachada de uma das habitações em alvenaria    

         construída pela equipe do Marechal Rondon – Terra Indígena Umutina (10/07/11). 

         Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

 

  Quanto à escola, as informações apresentadas a seguir são provindas de fontes orais e 

escritas, com origem em questionários, documentos oficiais, artigos científicos, em entrevistas 

gravadas e não gravadas; as entrevistas gravadas foram feitas com o professor de Língua 

Portuguesa da escola e com o coordenador pedagógico, em exercício, do Programa de 

Educação Superior Indígena Intercultural - PROESI - UNEMAT – Campus de Barra do 

Bugres. 

Inicialmente Escola Otaviano Calmon, foi inaugurada em 26 de maio de 1943, cujo 

regime multisseriado era ministrado por professores não-índios; a partir de 1982, professores 

contratados pela FUNAI assumiram o ensino. Mas em ambos os casos, a falta de professores 

era um problema constante, o que levou o professor de Língua Portuguesa a começar bem 

cedo a sua carreira docente (como leigo), como relatou em entrevista. 

 

SD 29
175

 - Cláudia: Como se deu a sua inclusão ao quadro docente dessa escola? 

Professor MA: Olha, eu comecei a participar da vida da escola desde quando eu ainda fazia o 

Ensino Médio, né. Aí eu ... tinha falta... faltava professores na aldeia, né. E aí então...acho que na 

época a gente tinha uns três professores apenas, né. E aí quando algum professor faltava, né...eles 

me chamavam para substituir. Então foi desde essa época que eu comecei a participar dessa escola 

como professor. [Cláudia: antes mesmo da sua graduação?] É, isso... antes mesmo de eu ter me 

graduado, né. 
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 A fala do sujeito-professor também é ilustrativa no item 3.4.1.1 
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Para ele, o PROESI pode proporcionar a formação necessária àqueles que quisessem 

seguir a docência, nas áreas de Línguas, Artes e Literatura, Ciências Sociais e Ciências 

Matemáticas e da Natureza, o que garantiu a permanência de professores na escola, por meio 

de concurso público estadual
176

.  

Cupudunepá
177

 (2005, p. 21) relata que, à época da construção da escola, essa “[...] 

tinha como objetivo ensinar os alunos a ler e escrever em português, para integrar o povo 

Umutina à sociedade envolvente, sem respeitar seu modo de vida.” E mais, a autora menciona 

ainda, relatos de alunos, crianças e adolescentes, que estudaram na escola nas décadas de 50 e 

60, nos quais apontam que o sistema de ensino era “muito rígido”, sendo até proibidos de 

falarem a língua materna (CUPUDUNEPÁ, 2005). 

Mostra também que a escola serviu como “[...] instrumento de fixação do povo 

Umutina no local onde vivem até hoje, pois antes dela, esse povo era nômade.” 

(CUPUDUNEPÁ, 2005, p. 22). Tal aproximação é apresentada por meio de relatos dos mais 

velhos da comunidade indígena, definido como um “doloroso processo de contato”. 

A esse respeito, Mariani (2004), em estudo sobre a colonização linguística brasileira 

em relação aos vários aspectos ligados às instâncias de poder nos séculos XVI, XVII e XVIII, 

mostra que a imposição da língua portuguesa aos índios se realizou por meio de interesses, 

quais sejam: “[...] o caso da língua portuguesa frente às línguas indígenas é o da imposição da 

língua do conquistador. Língua essa que, por ser de domínio da nação portuguesa, supõe, 

ainda que imaginariamente, uma mesma base linguística que permitisse um „entendimento‟ 

entre o rei e seus súditos [...]” (MARIANI, 2004, p. 77). 

Em 20 de setembro de 1983, a escola foi reconhecida pela lei municipal nº651/83, 

oferecendo a Educação Infantil e do 1º ao 5º ano, na esfera municipal; o Ensino Fundamental 

(Ciclos), o Ensino Médio, e a EJA, no âmbito estadual.  

O nome da escola, alterado em 2003, segundo o coordenador pedagógico do PROESI, 

é em homenagem ao último falante da língua Umutina, uma língua pertencente ao Tronco 

Macro-Jê
178

. Jula Paré foi um dos últimos conhecedores da língua Umutina e, por isso, ajudou 

a revitalizar a língua e a cultura junto ao povo da aldeia. Devido a sua contribuição foi 

colocado seu nome na escola. Ele viveu até 2003, e seu nome foi dado à escola em 2005. 
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 Concurso realizado pela SEDUC-MT em 2006, específico para professores indígenas. 
177

 Esta pesquisadora realizou conversas informais sobre questões concernentes ao povo Umutina com a autora, 

quando essa cursava a disciplina de Línguas (PROESI – Programa de Educação Superior Indígena Intercultural), 

ministrada pela Profa. Dra. Lucimar Luísa Ferreira, na qual atuou como professora monitora.  
178

 O tronco Macro-Jê, ao qual se filia a família Jê, tem a peculiaridade de estar presente exclusivamente em 

território brasileiro. Trata-se do único tronco (e respectivas famílias) que não tem representantes em línguas 

faladas em quaisquer outros países da América. São 28 línguas indígenas pertencentes a esse tronco. Disponível 

em http://macroje.aokatu.com.br/linguas.html. Acesso em 21 set. 2012.  

http://macroje.aokatu.com.br/linguas.html
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As figuras a seguir mostram a escola e seu entorno. 

 

                                         
                         Figura 39 - Fotografia da Escola Indígena Jula Paré - fachada principal (10/07/11).                            
                         Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

 

                          
            Figura 40 – Fotografia da Escola Indígena Jula Paré - pomar (10/07/11).               

                          Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

 

Quanto aos projetos desenvolvidos pela escola, destaca-se um de grande alcance no 

município: a Caminhada da Natureza – Circuito Umutina
179

, realizado anualmente, e que 

envolve também: a comunidade local, a Prefeitura de Barra do Bugres, as Secretarias 

Municipal e Estadual de Turismo. Durante o evento, a escola funciona como apoio das 

atividades (café da manhã, almoço, exposição de artes e artesanato, cursos de artefatos 

                                                           
179

 Já ocorreram três edições desse evento que já faz parte, inclusive, do calendário dos circuitos de caminhada 

organizados pelo projeto Anda Brasil. Disponível em http://www.andabrasil.com.br/caminhadas-da-

vida/circuito-umutina-barra-do-bugres-mt-07072013. Acesso em 05 jul. 2013.  

http://www.andabrasil.com.br/caminhadas-da-vida/circuito-umutina-barra-do-bugres-mt-07072013
http://www.andabrasil.com.br/caminhadas-da-vida/circuito-umutina-barra-do-bugres-mt-07072013


169 

 
 

indígenas) que acontecem nesse dia; atividades coordenadas, principalmente, pelos 

professores. Na imagem a seguir, o folder do último evento. 

 

 

Figura 41 – Folder da caminhada da natureza - Circuito Umutina - 2013 

Fonte: Prefeitura de Barra do Bugres. Disponível em:   

http://www.barradobugres.mt.gov.br/. Acesso em 2 jul. 2013. 

 

Na fase preparatória do Projeto, os alunos da escola, adolescentes e adultos, recebem 

treinamento de agentes da Secretaria de Turismo para atuarem como guias para os turistas 

durante o percurso. No folder, vê-se a imagem de um desses alunos e das paisagens da Terra 

Indígena Umutina.  Na sequência, a imagem da ponte sobre o rio que banha a aldeia, um dos 

caminhos percorridos durante a caminhada. 

 

                       

   

              Figura 42 - Fotografia da Terra Indígena Umutina – ponte sobre o rio que banha a aldeia 

              Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

http://www.barradobugres.mt.gov.br/.%20Acesso%20em%202%20jul.%202013
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Percebe-se que a escola indígena está em consonância com o que é recomendado pelos 

Cadernos Secad
180

 no que concerne à educação escolar, ou seja, uma modalidade de educação 

que se caracteriza “[...] pela valorização das línguas e conhecimentos dos povos indígenas e 

pela revitalizada associação entre escola/sociedade/identidade.” (BRASIL, 2007, p. 9, grifos 

nossos). O documento ressalta, ainda, que o direito a essa educação “[...] foi uma conquista 

das lutas empreendidas pelos povos indígenas e seus aliados, e um importante passo em 

direção da democratização das relações sociais no país.” (BRASIL, 2007, p. 9). 

Quanto ao termo diversidade empregado no título do programa ministerial (indicado 

em nota de rodapé), é interessante notar que o sentido de diversidade, constitutivamente, 

inclui o sentido tanto de reconhecimento como de respeito às diferenças. Democraticamente, 

os indígenas também precisam da escola, caminho para participar politicamente numa 

sociedade letrada. Nesse sentido, o surgimento de políticas e ações de governo que colocam 

em pauta explicitamente uma educação que considera a diversidade.     

Podemos, então, compreender as palavras que o Cacique Megaron Txucarramãe nos 

procurou lembrar: Antigamente nós fazíamos guerra com bordunas, mas hoje em dia nossas 

armas são as palavras e os papéis.  

 

 

3.3.6 Escola remanescente de quilombo 

 

 

A afirmação da identidade nas comunidades 

negras rurais passa pelo valor da terra e pela 

especificidade de suas expressões culturais. 

 

Maria da Glória Moura
181

 

 

 

3.3.6.1 Escola Estadual José Mariano Bento  

 

 

 

                                                           
180

 Os Cadernos Secad foram concebidos para cumprir a função de documentar as políticas públicas da Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação. Cadernos Secad 3: Educação 

Escolar Indígena: diversidade sociocultural indígena ressignificando a escola. Brasília, MEC, 2007. Disponível 

em http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoindigena.pdf. Acesso em 31 out. 2013. 
181

 Consultora das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola: algumas informações. 

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE) Brasília – DF/ 2011. 

http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoindigena.pdf
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A comunidade de Vão Grande, distante aproximadamente 80 Km da área central de 

Barra do Bugres, recebeu esse nome por estar localizada entre duas serras no distrito de 

Currupirra, a Serra das Araras
182

 e a da Camarinha. Na imagem a seguir, é possível visualizar 

o rio que abastece a comunidade e que passa entre essas duas serras, formando um “vão”. 

 

                        

                     Figura 43 - Fotografia do Rio Jauquara entre as Serras das Araras  

        e da Camarinha (17/06/11). 

                     Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

 

 A escolha por lugares próximos a rios, em regiões de serra (figura 43), por pessoas que 

formam comunidades quilombolas
183

, deve-se à ancestralidade dos povos africanos. É o que 

Pereira (2011), em estudo sobre a arquitetura quilombola no Estado do Espírito Santo, 

mostrou ao dizer que “É muito comum no Brasil, mas também em Angola, os quilombos se 

localizarem em planaltos ou colinas, próximos a rios. Estas comunidades geralmente 

constituem-se de camponeses livres, que cultivam a terra, que praticam a policultura, que não 

destroem a natureza.” (PEREIRA, 2011, p. 8).  

                                                           
182

 Onde está localizada a Estação Ecológica da Serra das Araras, nos municípios de Barra do Bugres e Cáceres, 

composta de 02(duas) áreas contíguas no total de 28.700 ha (vinte e oito mil e seiscentos hectares). Criada pelo 

DECRETO Nº 87.222, DE 31 DE MAIO DE 1982. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D87222.htm. Acesso em 23 set. 2012. 
183

 Segundo a historiadora Vanina Margarida Tomar Borges Pereira, “[...] a palavra kilombo é originária da 

língua banto umbundo, falada pelo povo ovimbundo (Sul de Angola), que diz respeito a um tipo de instituição 

sociopolítica, conhecida na África Central, mais especificamente na área formada pela atual República 

Democrática do Congo (Zaire) e Angola. Apesar de ser um termo, umbundo, constitui-se em um agrupamento 

militar composto pelos jaga ou imbangala (de Angola) e os lunda (província do Zaire) no século XVII. A 

conjunção de diversos kraals (assentamentos familiares) formava uma aldeia, cujo nome mais comum era a do 

„Kilombo‟.” (PEREIRA, 2011, p. 6). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2087.222-1982?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D87222.htm
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E, de acordo com o Art. 2º do Decreto 4887, de 20/11/2003
184

, os quilombos “[...] são 

grupos étnico-raciais segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, 

dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 

relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.” (BRASIL, 2003, s/p). 

A história dos primeiros moradores desse lugar, descendentes de povos quilombolas, 

remete ao período de escravidão. Entre as serras eles se estabeleceram, formando uma 

comunidade negra que, mesmo após a abolição, permaneceu nesse território
185

, apesar de 

nunca terem sido legalizadas. Somente no ano de 1988 é que os pequenos produtores da 

comunidade de Vão Grande tiveram suas terras regularizadas pelo INCRA – MT
186

.  

Em 2011, a Escola José Mariano Bento foi credenciada a ministrar a Educação 

Básica
187

, contemplando as seguintes etapas: Ensino Fundamental, Médio, Fundamental na 

Modalidade EJA, além da convalidação de estudos realizados no Ensino Fundamental e 

Médio.  

Tal credenciamento atesta que a escola está em conformidade com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola
188

, sendo a quarta unidade 

escolar da Rede Estadual de Ensino destinada aos remanescentes de quilombos no Estado de 

Mato Grosso, com o intuito de promover o “[...] resgate da identidade e da história destas 

comunidades, com vistas ao fortalecimento de uma educação que leve em conta as 

especificidades das populações quilombolas.” (DOEMT, 2011). 

                                                           
184

 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm Acesso em  14 set. 2012. 
185

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola: algumas informações trazem a 

seguinte noção de território: “pensar em território é considerar um pedaço de terra como algo de uso de todos da 

comunidade (é uma terra de uso coletivo) e algo que faz parte deles mesmos, uma necessidade cultural e política 

da comunidade que está ligada ao direito que possuem de se distinguirem e se diferenciarem das outras 

comunidades e de decidirem seu próprio destino. Eles vivem em territórios que podemos chamar de 

tradicionais.” (BRASIL, 2011, p. 11). Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE) 

Brasília – DF/ 2011. Disponível em www.seppir.gov.br/destaques/Cartilha%20Quilombola-screen.pdf . Acesso 

em 14 set. 2013. 
186

 Disponível em http://www.incra.gov.br/index.php/mato-grosso-sr-13. Acesso em 23 out. 2012. 
187

DIÁRIO OFICIAL DE 24/08/2011 – PÁGINA 14 CREDENCIAMENTO CEB Nº 061/2011-CEE/MT 

Resolução nº 630/2008-CEE/MT. Processo nº 391465/2011-CEE/MT e do Parecer CEB nº 197/2011- CEE/MT, 

aprovado em 16 de agosto de 2011, resolve CREDENCIAR para ministrar a Educação Básica, a partir de 1º de 

janeiro de 2011, a Escola Estadual José Mariano Bento, localizada na Comunidade Quilombola Baxius - Vão 

Grande, Zona Rural, Município de Barra dos Bugres, MT, mantida pelo Estado, devendo as etapas e ou 

modalidades estar devidamente autorizadas por este Conselho, nos termos da Resolução nº 630/2008-CEE/MT. 

Conselho Estadual de Educação, em Cuiabá, MT, 23 de agosto de 2011. Disponível em  

http://www.cee.mt.gov.br/Atos/ATOS%20CEE%202011/ATOS%20DA%20CEB/ Parecer- CEB%20197-2011-

CEE.pdf. Acesso em 24 set. 2012. 
188

 Disponível em http://www.cee.mt.gov.br/Atos/ATOS%20CEE%202011/ATOS%20DA%20CEB/. Parecer-  

CEB%20197-2011-CEE.pdf. Acesso em 24 set. 2012. Deve-se lembrar que, apesar da Escola José Mariano 

Bento estar em consonância com o que é preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Escolar Quilombola (BRASIL, 2011), ela está inserida na modalidade de Educação do Campo, em virtude do 

Estado de Mato Grosso ainda não contemplar tal modalidade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm
http://www.incra.gov.br/index.php/mato-grosso-sr-13
http://www.cee.mt.gov.br/Atos/ATOS%20CEE%202011/ATOS%20DA%20CEB/%20Parecer-%20CEB%20197-2011-CEE.pdf
http://www.cee.mt.gov.br/Atos/ATOS%20CEE%202011/ATOS%20DA%20CEB/%20Parecer-%20CEB%20197-2011-CEE.pdf
http://www.cee.mt.gov.br/Atos/ATOS%20CEE%202011/ATOS%20DA%20CEB/.%20Parecer-%20%20CEB%20197-2011-CEE.pdf
http://www.cee.mt.gov.br/Atos/ATOS%20CEE%202011/ATOS%20DA%20CEB/.%20Parecer-%20%20CEB%20197-2011-CEE.pdf
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Assim, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola (2011, p. 13), essa modalidade 

 

[...] deve ter como referência valores sociais, culturais, históricos e econômicos 

dessas comunidades. Para tal, a escola deverá se tornar um espaço educativo que 

efetive o diálogo entre o conhecimento escolar e a realidade local, valorize o 

desenvolvimento sustentável, o trabalho, a cultura, a luta pelo direito à terra e ao 

território. 

 

Vê-se a importância e os benefícios das comunidades São José do Baixio, Gruta 

Camarinha, Vão Grande, Complexo Serra das Araras, todas localizados em Barra do Bugres, 

que, ao serem certificadas como quilombolas, no que concerne à questão territorial, fez com 

que a Escola José Mariano Bento da Comunidade São José do Baixio fosse certificada em 

2005 pela Fundação Palmares
189

. 

O nome da escola é em homenagem ao Sr. José Mariano Bento, e quem conta essa 

história é um de seus netos, atualmente, um dos líderes da comunidade. Desta maneira:  

 

SD 30 - Cláudia: Quem foi José Mariano Bento? 

Neto de José Mariano: O meu avô foi o primeiro a chegar naquela comunidade. Já era casado com 

Maria Eulália de Lima. Viveu por lá aproximadamente uns 60 anos até a sua morte. Ali criou seus 

filhos sempre trabalhando na roça. Morreu com 85 anos, em 18 de março de 1999. Nas 

proximidades dali já existiam outras comunidades bem próximas. Mas onde é a escola, é que o meu 

avô escolheu para morar. E, então, se formou a comunidade São José do Baixio. 

 

Na sequência, as figuras de 44 a 46 apresentam a Escola José Mariano Bento. 

 

 

Figura 44 - Fotografia da Escola José Mariano Bento – sala de aula (17/06/11). 

Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

                                                           
189

 Disponível em www.palmares.gov.br. Acesso em 13 set. 2013. 

http://www.palmares.gov.br/
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Figura 45 – Fotografia da Escola José Mariano Bento – sala de aula (17/06/11). 

Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

 

 
 

Figura 46 - Fotografia da Escola José Mariano Bento – sala de aula (17/06/11).                            
Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

 

Segundo relata Pereira (2011), os negros, vindos geralmente da “[...] parte da zona 

congo-angolana da África Central, teriam recriado no Brasil várias das técnicas de construção 

empregadas em seu continente de origem, como o uso de paus de forquilha para a sustentação 

da cobertura, a adoção de um formato retangular [...]” (PEREIRA, 2011, p. 9). É o que pode 

ser visto nas imagens acima, onde as características dessa arquitetura estão presentes nas salas 

de aula da escola, ou seja, construções com cobertura de palha, sem fechamento, piso de terra 

batida.  



175 

 
 

Nesses quilombos, junto às moradias, havia também: “[...] a casa do conselho, a igreja, 

além das fortificações instaladas estrategicamente, as roças e espaços para lazer e exercícios 

[...]” (PEREIRA, 2011, apud AGUIAR, 1952, p. 8). Contudo, o que se observa, pelos relatos 

da autora, é que não há menção sobre um espaço destinado à escola nesses locais. Na 

comunidade quilombola Baixius, a escola seguiu, então, com as características desta 

arquitetura. 

             

 

            Figura 47 - Fotografia da trilha que leva à Escola José Mariano Bento (17/06/11).  

                          Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

 

Na imagem anterior (figura 47), observa-se o que Pereira (2011), citando Waldman 

(1998), ensinou sobre os grupos afro-brasileiros tradicionais, ou seja, que eles “[...] observam 

o universo como uma hierarquia de forças vitais”, o que explicaria, então, “[...] a relação do 

rio com a mata, uma agricultura de subsistência, até a abertura de apenas trilhas de ligação 

entre as residências, mantendo assim quase intacta a mata.” (PEREIRA, 2011, p. 8, apud 

WALDMAN, 1998, grifo nosso). A trilha para se chegar à escola, mostrada na imagem, é 

utilizada pelos alunos e funcionários.  

Nesse sentido, percebe-se, também em relação à arquitetura da escola, um efeito de 

continuidade da tradição africana (afro-brasileira), pois a construção desta é análoga à das 

moradias dessa comunidade, que apresentam o mesmo partido arquitetônico, e para se chegar 

a elas, os moradores utilizam esses caminhos abertos nas matas. Na figura seguinte (48), uma 

dessas moradias, na qual só é possível chegar utilizando-se também uma trilha aberta por seus 

moradores. O efeito de continuidade da tradição africana vai implicar alterações quanto à 

tradição da escola, uma instituição de origem cultural diferente que precisa adequar-se para 
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atender à demanda dessa aproximação. Nesse sentido, observa-se a simplicidade das 

instalações da escola, no pavilhão de madeira (figura 49).  

 

                  

      Figura 48 - Fotografia de uma moradia – Comunidade Quilombola Baixius (17/06/11).  

                    Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

 

Já o prédio de madeira da Escola José Mariano Bento abriga a biblioteca, os banheiros 

(masculino e feminino), a sala dos professores, secretaria, direção, cozinha, varanda para as 

refeições. 

 

 

 

                                Figura 49 - Fotografia da biblioteca no prédio de madeira - Escola José Mariano Bento  

                  Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 
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Quanto aos projetos pedagógicos, a escola realiza, assim como a Escola de Educação Indígena 

Jula Paré, a Caminhada da Natureza – Circuito dos Quilombos
190

, de periodicidade anual, 

envolvendo a comunidade local, a Prefeitura de Barra do Bugres, as Secretarias Municipal e 

Estadual de Turismo. Na imagem abaixo, o folder do evento ocorrido em outubro de 2013, e, 

na sequência, uma das cachoeiras no Rio Jauquara. 

                               

          

              
                                  

             Figura 50 – Folder da caminhada da natureza - Circuito dos Quilombos 2013 

             Fonte: Prefeitura de Barra do Bugres. Disponível em:  

                           http://www.barradobugres.mt.gov.br/ Acesso em: 10 out. 2013. 

 

 

 
               

              Figura 51 - Fotografia de uma das cachoeiras do Rio Jauquara (17/06/11).                          
              Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

 

                                                           
190

 Já ocorreram três edições desse evento que também pertence ao calendário dos circuitos de caminhada 

organizados pelo projeto Anda Brasil. Disponível em http://www.andabrasil.com.br/caminhadas-da-

vida/circuito-dos-quilombos-barra-do-bugres-mt-13102013. Acesso em 10 out. 2013. 

http://www.barradobugres.mt.gov.br/
http://www.andabrasil.com.br/caminhadas-da-vida/circuito-dos-quilombos-barra-do-bugres-mt-13102013
http://www.andabrasil.com.br/caminhadas-da-vida/circuito-dos-quilombos-barra-do-bugres-mt-13102013


178 

 
 

Os alunos, adolescentes e adultos, recebem, antecipadamente, treinamento de agentes 

da Secretaria de Turismo para atuarem como guias para os caminhantes durante o circuito. E a 

escola, durante o evento, funciona também como apoio das atividades que acontecem por todo 

o dia: café da manhã, almoço, exposição de artes e artesanato, feira de produtos agrícolas, o 

que se mostra como uma prática de acordo com a posição discursiva assumida quanto ao 

acolhimento da diversidade: que a identidade das comunidades negras rurais se afirma, 

passando pelo valor da terra e pela especificidade de suas expressões culturais.  

 

 

Pensamos que, ao anunciar um olhar sobre as escolas por meio da descrição detalhada 

do conjunto de dados históricos e atuais, pudemos mostrar os movimentos encontrados nessas 

instituições, o que, de alguma forma, se desdobraram em eco no qual puderam ser ouvidas 

consonâncias da cidade, do campo, do assentamento, da terra indígena, do quilombo. As 

territorialidades do município de Barra do Bugres. 

O que foi apresentado até aqui também se caracteriza como um histórico, fornecendo 

uma visão ampla do município e suas escolas. A grande característica é a relação entre 

localização e população atendida por essas instituições. Mostra-se o esforço político para 

integrar as unidades diferenciadas por meio de políticas e ações. O efeito de sentidos de 

compreensão das especificidades das comunidades ligadas ao espaço onde se desenvolvem é 

presente na alusão aos programas, projetos, que são diversos e numerosos para dar conta 

dessas múltiplas realidades educacionais. 

Passa também o sentido de preocupação com o progresso, com a inserção, o 

reconhecimento das diferenças das populações e suas escolas. E que é preciso intensa 

mobilização para atuar junto às instituições.  

Talvez os projetos sejam meios de a escola receber recursos vinculados aos projetos 

que assume; talvez os projetos que as escolas mostraram durante a entrada em campo fossem 

a “prata da casa”, o que os diretores e coordenadores pedagógicos quiseram mostrar como o 

melhor que tinham. A acolhida de projetos que vem da secretaria ou da universidade mostra 

uma disposição da escola – ou pelo menos desses sujeitos, e também de “outros” que tenham 

uma participação no trabalho educacional.  

Nessa direção, Mutti (2007), ao falar sobre um projeto da área de informática em uma 

escola localizada na cidade de Porto Alegre - RS, sob a coordenação de uma universidade 

local, ressalta que antes desse projeto, não havia nessa unidade escolar “[...] trabalho 

pedagógico com a informática, mesmo que a escola já tivesse instalado os computadores.” 
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(MUTTI, 2007, p. 267). Para a autora, a palavra projeto suscita, no discurso pedagógico, um 

sentido de “[...] maior sofisticação quanto ao que se costuma entender como planejamento, 

uma vez que parece abranger também o sentido de pesquisa – projeto de pesquisa – ou um 

programa amplo de metas a serem alcançadas.” (MUTTI, 2007, p. 268). 

Percebemos, também, o sentido de que essas instituições refletem as comunidades 

onde se inserem, mas sendo escolas estão vinculadas ao discurso pedagógico, não estão 

desprendidas do contexto nacional mais amplo, de onde vêm as diretrizes para o seu 

funcionamento. Essa vinculação teria a ver com o modo como aceitam as oportunidades de 

participar representadas nos projetos. Um projeto costuma estar ligado ao sentido de 

inovação, de experimento, de dinamização. Assim, os projetos realizados nas escolas fazem 

parte da história dos sujeitos na instituição e desse modo podem passar a figurar na memória 

discursiva pedagógica. 

  Num país de extensão territorial como o Brasil, os lugares têm as suas características 

próprias, e as escolas são escolas desses lugares, sendo sobretudo escolas. O fato de que o 

município ter escolas nos lugares mais distantes atesta o desejo de que a escolarização venha a 

abraçar a todos. 

 

 

3.4 OS PROFISSIONAIS NAS ESCOLAS 

 

 

Um quadro composto por 24 professores de Língua Portuguesa, e, em 

complementação, seis coordenadores (quatro de Língua Portuguesa), um diretor, um 

secretário, além do Assessor Pedagógico do município, foram esses os profissionais 

entrevistados no percurso de investigação nas escolas da rede estadual de ensino do município 

de Barra do Bugres, tendo em vista a efetivação da análise discursiva proposta.   

 

 

3.4.1 Os sujeitos-professores de português e o ensino de língua nas escolas  

  

 

Tivemos, nós brasileiros, que nos acomodar em 

uma língua que veio da Europa: o português. E 

essa acomodação se faz com dificuldades que vão  
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sendo passadas a limpo pelo nosso discurso 

sobre a língua portuguesa (brasileira). 

      

Eni Orlandi
191

 

 

 

3.4.1.1 A situação funcional e as condições da docência 

 

 

Há nas escolas investigadas duas situações funcionais distintas: professores efetivos e 

contratados, e essa regularidade é analisada no percurso desta Tese em diferentes recortes, 

pois tal fato foi merecedor de uma reflexão cuidadosa, a que nos propusemos a realizar nas 

análises. E, como nos situamos no campo da AD, esses professores de Língua Portuguesa, 

nesta pesquisa, não importam propriamente como seres empíricos, mas como sujeitos-

professores que produzem sentidos em seus discursos.  

Situando uma das condições de produção de seus discursos, importa salientar que a 

atribuição de aulas no município é realizada anualmente pela Assessoria Pedagógica de Barra 

do Bugres, após a escolha de turmas por todos os professores efetivos. As vagas 

remanescentes da área de Linguagens
192

 (e das demais) de todas as escolas estaduais são 

agrupadas, formando cadeiras de 20 horas semanais em sala de aula. 

 Nesse processo, são considerados alguns critérios de classificação, tais como: 1) 

graduação na área; 2) graduação em áreas afins; 3) tempo de docência; 4) certificados de 

participação em cursos de formação continuada ou outros (40 horas). 

No que concerne aos contratos temporários, cada professor contratado deverá assumir 

as disciplinas que compõem a área: Língua Portuguesa/Literatura, Língua Estrangeira 

Moderna (Inglês ou Espanhol), Artes e Educação Física. Se em apenas uma escola o professor 

não conseguir fechar sua carga horária total, ele deverá completá-la em outra unidade escolar.  

Como pode ocorrer nesse processo de contratação, as vagas nem sempre são totalmente 

preenchidas em uma primeira atribuição. Cabe lembrar que, ao iniciar a investigação nas 

escolas, tivemos que esperar pela segunda atribuição, pois as unidades mais distantes eram as 

últimas a terem seu quadro de professores completo. A fala do Assessor Pedagógico do 

município mostra bem essa realidade. 

                                                           
191

 ORLANDI, Eni P. Terra à vista: Discurso do Confronto: Velho e Novo Mundo. Editora da Unicamp, 

2008b. 
192

 Discutimos de forma mais elaborada essa questão no Capítulo 5, item 5.1 (O discurso da situação funcional e 

o sujeito-professor de Língua Portuguesa). 
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SD 31 - Cláudia: Se o senhor quiser fazer mais alguma consideração, algo que eu não 

perguntei e o senhor acha importante, fique à vontade. 

Assessor Pedagógico: Bem, como a senhora está trabalhando especificamente com os 

professores da Língua Portuguesa, hoje a gente ainda tem muitas deficiências nessa área. O 

último concurso teve a previsão de apenas uma vaga para professor nessa área. Então, às 

vezes, dentro da cidade, nós não temos assim tanta falta de profissionais, até porque quando 

saiu o concurso... existe assim um interesse e, às vezes, até forçam a barra para haver uma 

concentração apenas nas escolas da cidade, e as escolas do campo ainda são prejudicadas. 

Então, nós temos ainda uma deficiência de professores nessa área nas escolas do campo. 

Nós temos ainda aqui, na Escola Paulo Freire, nós temos a Escola José Mariano Bento, e 

a Escola Sabino Ferreira Maia, são as três escolas que são ainda prejudicadas com 

relação ao profissional nessa área de Língua Portuguesa. Porque é fundamental que, é uma 

das disciplinas básicas no nosso currículo, e ainda temos deficiência nessa área. A 07 de 

Setembro, como está mais próxima, nós temos profissionais na área, mas ainda tem essas 

dificuldades. No momento da atribuição é interessante que, quando a gente organiza o 

processo de atribuição de aula, ainda não fecharam as matrículas nas escolas. Então, a gente 

tem ainda assim um alvoroço muito grande e uma preocupação muito grande dos professores: 

“Ah, porque eu vou ficar sem aula!”, aquela coisa toda. E depois, quando começa o ano 

letivo, aqueles pais que deixam sempre pra última hora, correm, e a gente tem assim uma 

demanda maior que chega assim de improviso. E aí depois começam já a organizar as coisas, 

tudo certinho, e aí, às vezes, acaba faltando o professor. Mas ainda existe uma preocupação, e 

é o nosso desejo assim, que se o Estado pudesse estar fazendo esse concurso com mais 

frequência. Tem feito, mas não tem sido suficiente ainda para suprir as vagas. Não só da 

Língua Portuguesa que falta profissional, principalmente aqueles que queiram ir para o campo 

pra trabalhar. 

  

O que é comprovado pela fala de uma professora que, mostrando-se contrariada, 

assumiu as aulas em uma das escolas acima mencionadas, como destacado na SD seguinte: 

 

SD 32 - Cláudia: Como se deu a sua inclusão ao quadro docente dessa escola? 

Professora CL: Bem, a minha inclusão ao quadro docente dessa escola foi da seguinte forma: 

como eu sou uma professora interina, ainda não passei pela parte estável da profissão... é... a 

minha inclusão foi através da atribuição de aulas para professores interinos mesmo. Na 

realidade não seria a escola que eu gostaria de trabalhar a princípio, por quê? Por se tratar de 

uma escola que fica distante da minha cidade, porque é uma comunidade, é um distrito. Na 

verdade eu não gostaria, aliás, não gostaria, não, não tinha pensado na possibilidade de ir pra 

lá. Mas, aí, através da atribuição de aulas... porque mudou muito para o professor... da 

inclusão do professor devido ao concurso, então... na realidade, pra ser sincera, não sobrou 

aula mesmo, no município. Então, aí eu fui obrigada, entre aspas, a ir pra lá. 

 

A situação a que remete essa fala se refere à condição em que se encontram os 

professores sem estabilidade funcional nas escolas da rede estadual do município e também de 

todo o Estado de Mato Grosso. Ou seja, como antecipado, as vagas de cada área específica 

são preenchidas primeiramente pelos professores efetivos; na sequência, os contratados com 

melhores pontuações; e, por fim, os professores com pontuações insuficientes que, 

certamente, irão para as escolas mais distantes. 
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Vê-se, aqui, na SD 32, o sujeito-professor apresentando o quadro de sua situação frente 

à atribuição de aulas, demonstrando insatisfação e descontentamento por estar em uma escola 

distante de sua residência. E, após discorrer sobre todo o processo, finaliza com um enunciado 

no qual a própria professora fala que um termo (desse enunciado) está entre aspas. Essas 

aspas serviriam para marcar o duplo sentido, ou seja, que ela não estaria sendo obrigada a “ir 

para lá” (para a escola no distrito), mas que de fato ela não teve outra alternativa. Só que 

“obrigada” tem um sentido de imposição que ela não acha adequado, pois se ela não quisesse 

ir, poderia ter recusado a atribuição de aulas naquela escola. As aspas apontam, portanto, a 

uma realidade da condição a que o professor é submetido. 

Nesse sentido, Tardif (2010, p. 93), ao apresentar o contexto educacional de Quebec, 

no Canadá, afirma que as mudanças de unidades escolares ocorrem com frequência nos 

primeiros anos de chegada dos professores ao mercado de trabalho. Para o autor, essas 

acontecem “[...] principalmente durante o período de emprego precário, pois as pessoas „em 

situação precária‟ não possuem cargo estável e têm que andar de escola em escola, conforme 

as necessidades da Comissão Escolar à qual pertencem.”, o que não difere do contexto de 

Barra do Bugres, cuja mobilidade entre escolas envolve, principalmente, fatores relacionados 

à situação funcional dos professores.  

Iniciado, então, o ano letivo, professores efetivos e contratados começam as suas 

atividades. E, à época da pesquisa de campo (2011-2012), eram 11 efetivos e 13 contratados 

que compunham o quadro de professores da disciplina de Língua Portuguesa, os quais foram 

entrevistados. 

Em relação aos professores contratados, não lhes são atribuídas as 10 horas semanais 

destinadas à realização de atividades didático-pedagógicas e formação continuada, a Hora 

Atividade
193

. Mesmo não sendo obrigados a realizar essa formação, todos os professores 

contratados são convidados pela coordenação das escolas a participar dos encontros, nos quais 

estão os professores efetivos, os coordenadores e os diretores. Pelas entrevistas realizadas, 

constatamos que a participação desses professores é bem significativa e que alguns deles só 

não estão presentes nas formações por se encontrarem em atividade em mais de uma unidade 

escolar, ou por outros compromissos assumidos, como no seguinte comentário
194

: 

 

                                                           
193

 Vale lembrar que nas escolas da rede estadual de ensino, os professores efetivos têm que cumprir parte de sua 

carga horária de trabalho no período destinado à Hora Atividade; esse momento tem que ser realizado na própria 

escola. Os professores contratados não precisam cumpri-la.  
194

 Como antecipado, a fala da professora foi recuperada do item 3.3.3.2 por considerarmos significativa nesta 

situação. 
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SD 33 - Cláudia: Participa de cursos de formação continuada? Quais? Não, por quê? 

Professora CL: Olha, eu sempre participei de formação continuada, mas infelizmente, este 

ano, eu não estou participando.  E eu estou assim muito triste pelo fato de não estar 

participando este ano. Por que eu não estou participando? Porque, como eu trabalho só 

segunda e terça, eu não tenho disponibilidade para ir na quarta, que foi o dia que a 

comunidade escolheu. Eu poderia até ter assim, pedido para que ficasse na segunda ou na 

terça, só que eu tive que compreender o lado dos colegas de trabalho, porque na comunidade 

que eu trabalho, os professores não moram lá. São professores de fora, de Barra tem eu e mais 

outra professora, e os outros professores são de outras comunidades, de Bauxi, de fazenda, 

sabe. E daqui, então são os três lugares diferentes, ninguém mora lá. E aí na quarta-feira, 

que foi o dia escolhido, era o dia que tinha o maior número de professores, sabe. Aí eu 

fiquei de fora, infelizmente. Infelizmente mesmo, sinto muito mas eu não estou fazendo 

formação continuada este ano.  Mas assim, eu tenho planos assim para o segundo semestre, 

sabe.  

 

E, buscando compreender as características desses sujeitos, nos parágrafos a seguir, 

delineando um perfil desses, apresentamos alguns dados que, a nosso ver, se tornaram 

necessários a fim de traçar um panorama do quadro de professores que atuava nas escolas à 

época da pesquisa de campo. Esse perfil estruturou-se a partir de dados concernentes à 

situação funcional, à trajetória de formação e à atuação profissional dos sujeitos-professores, 

contemplando também aspectos de caráter pessoal, como gênero, idade, etc. Alguns desses 

dados são apresentados na sequência, e a tabela 1 mostra a situação funcional de cada um 

desses sujeitos e o gênero. 

 

  Situação Funcional 

      Gênero         Efetivos     Contratados  Total 

        

Feminino 18  75 % 08 44% 10 56% 100% 

        

Masculino 6 25 % 3 50% 3 50% 100% 

        

Total 24 100% 11 46% 13 54% 100% 
 

Tabela 1 – Quantitativo de professores segundo o gênero e a situação funcional 

Fonte: Dados coletados na pesquisa – Questionário - 2011-2012. 

 

 Note-se, como apresentado acima, que o número de mulheres na função docente da 

área de Língua Portuguesa é três vezes maior que o número de homens atuando no ensino 

dessa disciplina. E, a esse respeito, o relatório elaborado pela UNESCO (2004) que traça o 

perfil do professor brasileiro, ressalta aspectos individuais e sociais que compõem a 

identidade docente do país. Aponta o relatório que, quanto ao gênero, dentre os professores 

brasileiros, 81,3% são mulheres e 18,6% são homens.  
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Nessa direção, o documento apresenta estudos nos quais é possível compreender o 

porquê da grande incidência feminina nas escolas brasileiras, pois: “O conceito de 

feminização do magistério não se refere apenas à participação maciça de mulheres nos 

quadros docentes, mas também à adequação do magistério às características associadas 

tradicionalmente ao feminino, como o cuidado.” (UNESCO, 2004, p. 45). E ainda, esse 

fenômeno de feminização da função docente é explicado nos Referenciais para Formação de 

Professores (BRASIL, 2002b), desta maneira: 

 

A feminização da função, ao invés de representar de fato uma conquista profissional 

das mulheres, tem se convertido num símbolo de desvalorização social. O 

imaginário social foi cristalizando uma representação de trabalho docente destinado 

a crianças, cujos requisitos são muito mais a sensibilidade e a paciência do que o 

estudo e preparo profissional. Em tese, as mulheres seriam mais afeitas a essas 

“virtudes” e, portanto, a elas caberia muito bem a função de professoras 

polivalentes. [...] Além disso, ao menos teoricamente, por tratar-se de um trabalho 

de jornada parcial e tipicamente feminino, o salário é tido como “complementar” ao 

dos pais ou ao dos maridos. Assim, o magistério acaba sendo considerado uma 

função para mulheres que trabalham meio período. (BRASIL, 2002b, p. 31-32, 

grifos no documento). 

 

Constata-se, portanto, que o panorama apresentado no quadro de docentes de Língua 

Portuguesa da rede estadual do município de Barra do Bugres não é diferente do que apontou 

o relatório, pois, ao se respaldar em dados obtidos pelo Sistema de Avaliação da Educação 

Básica - SAEB (2001), o qual apresenta também a distribuição dos professores por gênero, 

mostra ser esse um indicador que “[..] varia bastante, segundo a disciplina e a série. Em 

Língua Portuguesa, independentemente da série avaliada, a proporção de professores do 

sexo feminino representa a maioria.” (BRASIL, 2002b, p. 46, grifos nossos). 

Retomando a tabela 1, quanto à situação funcional desses profissionais, verifica-se que 

há praticamente uma igualdade entre as duas situações apresentadas, o que nos permitiu 

analisar efeitos de sentidos relacionados às condições de efetivos e contratados, focalizando 

diferentes domínios de produção e circulação de sentidos; voltaremos a isso no capítulo das 

análises. 

Em relação à idade, os dados da tabela 2 mostraram que o período compreendido entre 

41 a 45 anos é o que concentrava maior número de sujeitos-professores efetivos; já entre os 

contratados, o período de 31 a 35 anos concentrou a maior parte desses.  
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Idade/anos Situação 

funcional 

26–30 

 
31–35 

 
36–40 

 

41–45 

 
46-50 

 
51-55 56-60 T 

Efetivo - 2 1 4 2 1 1 11 

Contratado  2 6 1 - 2 2 - 13 
 

Tabela 2 – Idade dos sujeitos-professores de acordo com a situação funcional 

Fonte: Dados coletados na pesquisa – Questionário - 2011-2012. 

 

Quanto ao locus de formação dos sujeitos-professores, os dados da tabela 3 

apresentaram uma maior participação do setor público na formação inicial dos sujeitos-

professores efetivos (73%), o que não equivale ao percentual de formação em instituições 

privadas de ensino dos contratados (54%), desta maneira: 

 
Lócus de formação/ 

Situação funcional 

Instituições públicas Instituições privadas Total 

Efetivo 8 3 11 

Contratado  6 7 13 
 

Tabela 3 – Instituições de formação inicial (graduação) dos sujeitos-professores de acordo com a situação 

funcional 

Fonte: Dados coletados na pesquisa – Questionário - 2011-2012. 

 

Os dados concernentes aos professores efetivos endossam os dados divulgados pela 

pesquisa realizada pela UNESCO (2004) a qual mostra que o espaço público é o locus por 

excelência da formação docente no Brasil. E mais, os dados dessa pesquisa apontaram que 

praticamente metade dos professores brasileiros (50,2%) realizaram a sua formação inicial em 

instituições públicas de ensino, e que 49,8%, em instituições privadas.  

Quanto à formação continuada em nível de pós-graduação, à época da entrada em 

campo, não havia professores com pós-graduação stricto sensu. Apenas uma professora 

acabara de ser aprovada em um curso de Mestrado em Estudos Literários, em outra 

localidade. Assim, a tabela 4, abaixo, apresenta os dados concernentes aos profissionais que 

haviam concluído, à época, pós-graduação lato sensu.  

 

 

Lócus de pós-graduação lato sensu/ 

Situação funcional 
Instituições 

públicas 
Instituições 

privadas 
Total 

Efetivo 8 1 9 

Contratado  1 7 8 
 

Tabela 4 – Instituições de pós-graduação lato sensu dos sujeitos-professores conforme a situação funcional 

Fonte: Dados coletados na pesquisa – Questionário - 2011-2012. 
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Em relação à formação continuada stricto sensu, muitos disseram que pretendiam 

prosseguir seus estudos, investindo na carreira, realizando um curso de mestrado. E, por meio 

da pergunta Quais são suas perspectivas em relação à sua profissão?, foram produzidos 

sentidos a respeito do interesse em continuar os estudos em pós-graduação stricto sensu.   A 

tabela abaixo mostra o quantitativo desses sujeitos, de acordo com a situação funcional. 

 

Perspectiva de qualificação stricto senso 

Situação funcional  

Com interesse Sem interesse Total 

Efetivo 7 4 11 

Contratado  7 6 13 
 

Tabela 5 – Perspectivas de qualificação stricto sensu dos sujeitos-professores conforme a situação 

funcional 

Fonte: Dados coletados na pesquisa – Questionário - 2011-2012. 

 

Embora haja um Campus da UNEMAT no município, esse não oferece cursos de pós-

graduação stricto sensu em nenhuma área do conhecimento. São apenas seis cursos de 

graduação (licenciatura e bacharelado) e, esporadicamente, são ofertados cursos de 

especialização lato sensu, principalmente tecnológicos (segurança, meio-ambiente, sistemas 

estruturais). Dessa forma, a lacuna existente na área da Educação (em ambos os níveis), faz 

com que os profissionais que desejam prosseguir seus estudos tenham que se deslocar para 

outros municípios à procura de instituições de ensino que ofereçam tais qualificações. Mas o 

que se pode constatar é que poucos se dispõem a fazer esse deslocamento, e isso, a nosso ver, 

seria um motivo importante para que esses sujeitos-professores também não realizassem seus 

estudos em nível stricto sensu, pois não teriam condições de se mudarem para outra 

localidade a fim de se qualificarem
195

. Essa situação é ainda mais agravante entre os 

professores contratados que, por não possuírem uma estabilidade funcional, não há 

afastamento remunerado para os estudos. Na SD abaixo, um professor manifesta a sua 

vontade e também a impossibilidade de realizá-la momentaneamente. 

 

SD 34 - Cláudia: Quais são suas perspectivas em relação à sua profissão? 

Professor MA: Estou pretendendo fazer um mestrado que até hoje eu não consegui. 

Mestrado, por que... devido às condições, como eu sou interino, eu já fui efetivo no Estado. 

Mas como interino, eu não poderia fazer um mestrado se eu não tenho como pagar pelo curso. 

E, mesmo que seja um curso sem custos, sem custos de mensalidade e outras coisas mais, eu 

não teria condição porque a escola não liberaria. De qualquer forma, se eu fosse fazer o curso 

de Mestrado, eu teria que sair da escola e ficaria sem remuneração alguma.  

                                                           
195

 Verificamos, por meio dos questionários, que grade parte dos professores efetivos e contratados realizou os 

seus estudos de pós-graduação lato sensu em instituições particulares que ofereciam a modalidade à distância, ou 

parcial (alguns encontros presenciais e as demais horas à distância). 
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Alguns sujeitos-professores efetivos não pretendem dar continuidade à formação 

stricto sensu, pois deverão pagar pelo tempo de liberação a que têm direto por serem 

funcionários com vínculo, o que, segundo um deles, não compensaria, pois a aposentadoria 

estaria próxima
196

. Esse sentido aparece a seguir:  

 

SD 35 - Cláudia: Quais são suas perspectivas em relação à sua profissão? 

Professora AF: Quando eu fiz a faculdade, quando eu saí de lá eu fiz pós-graduação. Depois 

eu não me senti mais motivada. Então, agora mais ainda, porque agora, daqui a quatro ou 

cinco anos eu me aposento, então eu teria que...pra eu sair, para ter essa disponibilidade que 

o governo oferece, eu teria que depois, pagar...então, já pra mim, não compensa. 

 

Já a tabela 6 apresenta a modalidade de ensino na qual atuavam os professores à época 

da pesquisa de campo. Devemos ressaltar que constam na tabela apenas a(s) modalidade(s) 

em que esses sujeitos atuavam na escola investigada, pois havia casos em que alguns deles 

lecionavam em outras unidades escolares (privadas, municipais), ministrando aulas em mais 

de uma modalidade de ensino.  

 
Modalidade  

de ensino/  

Situação funcional 

E. F.  

Anos iniciais 
E. F. 

Anos finais 
E. M. 

Regular 
EJA Mais 

de  

uma 

Total  

Efetivo 2 2 2 2 3 11 

Contratado  1 4 2 1 5 13 
 

Tabela 6 – Modalidade de ensino em que atuavam os sujeitos-professores à época da pesquisa de campo 

(2011-2012), conforme a situação funcional 

Fonte: Dados coletados na pesquisa – Questionário - 2011-2012. 

 

Cabe lembrar que todos os sujeitos-professores entrevistados eram habilitados em 

Letras, conforme preconizado no Art. 62 da LDB (BRASIL, 2007, p. 162): 

 

Art 6º - A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação 

infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental a oferecida em nível médio, na 

modalidade Normal.  

 

 

                                                           
196

 Há que se considerar também que a pós-graduação stricto sensu é a formação necessária para quem deseja 

atuar no Ensino Superior. Poder-se-ia pensar que os professores efetivos na escola de Educação Básica não 

teriam interesse em realizar tal formação. 
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Assim, em relação ao exercício da docência na área de Linguagens, especificamente na 

disciplina de Língua Portuguesa, por meio da pergunta Como se tornou professor? foi 

possível mostrar alguns sentidos vinculados às diversas histórias dos sujeitos quanto à escolha 

profissional, tal como estes a significam. Os professores assim situaram a escolha pela 

docência: 1) a docência como primeira profissão; 2) a docência como opção posterior a uma 

outra profissão. Desta maneira:  

  

Escolha pela docência/ 

Situação funcional  

Docência - Primeira 

profissão  
Docência - Segunda 

profissão 
Total  

Efetivo 7 4 11 

Contratado  9 4 13 
 

Tabela 7 – Escolha pela docência dos sujeitos-professores conforme a situação funcional 

Fonte: Dados coletados na pesquisa – Questionário - 2011-2012. 

 

Os resultados apresentam, em ambas as situações funcionais, efetivos (64%) e 

contratados (69%), que a maioria desses realizou a opção inicial pela docência; já os sujeitos-

professores que optaram pela carreira docente, após exercerem outra profissão, são 36% dos 

efetivos, e 31% dos contratados. Isso leva a concluir que, em relação aos efetivos, mais 

professores contratados optaram pela carreira docente como primeira profissão. 

As SD de 36 a 38 mostram, nas falas do sujeito-professor, tanto efetivo quanto 

contratado, alguns sentidos relacionados à escolha da profissão docente: 

 

1) Sujeito-professor de escola periférica: “admiração da Língua Portuguesa” 

 

SD 36 - Professor WA: É uma história bem longa. Resumidamente eu sempre gostei de 

Literatura, sempre gostei de ler, assistir bons filmes, ouvir as pessoas de mais experiência e, 

sem nenhuma exaltação, eu fui um bom aluno. Então, eu imaginava que todos os alunos que 

eu encontrasse seriam também. E acabei fazendo o curso de Letras pela admiração da 

Língua Portuguesa, a nossa língua tão rica, extraordinária, os grandes escritores, poetas. 

Então, eu me fascinei pelo curso, e me tornei professor com o objetivo de também ajudar 

outras pessoas, outros ..... a encontrar o que mais desejo e o que mais gosto de fazer. 
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2) Sujeito-professor de escola indígena
197

: “... desde quando eu fazia o Ensino 

Médio....eles me chamavam para substituir.” 

 

SD 37 - Professor MA: Olha, eu comecei a participar da vida da escola, desde quando eu 

ainda fazia o Ensino Médio, né. Aí eu ... tinha falta... faltava professores na aldeia, né. E aí 

então...acho que na época a gente tinha uns três professores apenas, né. E aí quando algum 

professor faltava, né...eles me chamavam para substituir. Então foi desde essa época que eu 

comecei a participar dessa escola como professor. (Cláudia: Antes mesmo da sua 

graduação?). É, isso... antes mesmo de eu ter me graduado, né. 

 

3) Sujeito-professor de escola periférica: “...a escola...onde eu comecei ...a minha 

trajetória profissional...não tinha sala suficiente.”  

 

SD 38 - Professor HE: Desta escola, bom, na verdade, eu comecei o meu trabalho no 

magistério em 1976. E eu comecei pela Escola José Ourives.... Ah, então tá, porque uma coisa 

está relacionada com a outra, porque quando foi em 95, a escola onde eu atuava, que era 

onde eu comecei a minha profissão, a minha trajetória profissional, não tinha sala 

suficiente. 

 

Já em outras falas, foi possível observar que a escolha pela profissão docente destes 

sujeitos aconteceu após o exercício de outra profissão, como demonstrado nas SD 39, 40, 41 e 

42. 

 

4) Sujeito-professor de escola da EJA: “...fiquei sabendo que Mato Grosso era um 

estado que estava precisando de professores... e eu não tinha experiência...e até 

hoje eu permaneço como professor.” 

 

SD 39 - Professor AB.: É... eu me tornei professor não foi até por opção. É que no Paraná eu 

trabalhava como contador e trabalhava numa imobiliária, e o acesso que tinha de faculdades 

na minha cidade, no Paraná, era uma faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E daí eu 

comecei, eu fiz um ano de faculdade de História, gostava de História, depois eu vi que não era 

o que eu não gostava. Daí eu fiz a faculdade de Letras, e quando eu me formei em Letras, 

comecei a fazer faculdade de Administração de Empresas, daí eu vi também que não era, mas 

já era formado, e, na época, eu fiquei sabendo que Mato Grosso era um Estado que estava 

precisando de professores. Em 84 eu fiquei sabendo isso, e eu não tinha experiência, mas 

vim para o Mato Grosso, e até hoje eu permaneço como professor. 
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 A fala do professor indígena foi retomada do item 3.3.5.1 por considerarmos ilustrativa nesta situação. 
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5) Sujeito-professor de escola da EJA: “...eu sempre trabalhei... eu sou eletricista... 

cheguei lá, prestei vestibular... aí fui gostando, [...] eu gosto, eu sempre gostei de 

Letras, é uma coisa que eu já nasci com isso.” 

 

SD 40 - Professor AC: Olha, acho que professor, nós nascemos um pouco professor. Na 

realidade, eu sempre trabalhei... eu sou eletricista, você está entendendo. Eu sou eletricista 

e sou eletrotécnico, mas dentro da... sempre trabalhei em obras e tal, aquele negócio todo. [...] 

Um dia está lá: matricule-se na UNEMAT e tal ... eu disse... eu vou me matricular e me 

matriculei, certo?  Aí eu vou fazer vestibular e se não passar... vou enfrentar essa garotada 

toda, tudo inteligente, né...vou levar um.... Cheguei lá, prestei vestibular... fiquei em quinto. 

Aí fui bem... [...] Aí fui gostando, [...] eu gosto, eu sempre gostei de Letras, é uma coisa 

que eu já nasci com isso.  

 

6) Sujeito-professor de escola central: “Eu preferi fazer Letras porque eu achei que 

eu poderia amortecer um pouquinho esse lado ator, e estar me enchendo de 

literatura, que eu sempre gostei muito...” 

 

SD 41 - Professor JU: Eu era artista... eu era artista, eu sempre quis ser ator, sempre estive 

metido com teatro, com televisão, com coisas nesse sentido. Acho que a vida me levou, a 

dificuldade financeira que eu tive pra me tornar um ator, ter um espaço para montar as minhas 

peças, porque desde escrever a peça, até montar a peça de teatro era um sonho. Como eu não 

tinha recursos financeiros pra isso. Eu preferi fazer Letras porque eu achei que eu poderia 

amortecer um pouquinho esse lado ator, e estar me enchendo de literatura, que eu 

sempre gostei muito, li muito. Então, foi por isso que eu fui ser professor. 

 

7) Sujeito-professor de escola periférica: “... é a profissão que eu me apaixonei ... eu 

dou aula não é por causa de dinheiro...” 

 

SD 42 - Professora ER: Eu me tornei professora... tem 18 anos, né, em sala de aula. Eu já 

escolhi, né, porque é a profissão que eu me apaixonei, gostei, fiz Magistério, e gosto dessa 

profissão. Então, né, é a minha profissão, eu dou aula não é por causa de dinheiro. Se fosse 

por dinheiro, a gente não estaria aqui. A escolha que eu fiz assim da minha vida...e gostei. 

(Cláudia: A sua 1ª profissão?). Minha primeira profissão foi Técnico em Enfermagem, hoje, 

eu sou enfermeira também. Mas, já, depois de muito tempo. Amo ser professora. 

 

Os sujeitos-professores relataram, acima, que, apesar de já terem outra formação 

profissional (eu trabalhava como contador; eu sou eletricista e sou eletrotécnico; eu era 

artista; eu sou enfermeira também), escolheram a docência como a profissão atual. É 

possível perceber, pelos registros, que essa escolha “falou mais alto”, ultrapassando até 

mesmo questões econômicas: “eu dou aula não é por causa de dinheiro. Se fosse por 

dinheiro, a gente não estaria aqui”. Observa-se, também, que tal opção poderia amenizar a 

sensação de algo não realizado, como mostrado pelo sujeito-professor (SD 41), desta forma: 
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“Eu preferi fazer Letras porque eu achei que eu poderia amortecer um pouquinho esse lado 

ator, e estar me enchendo de literatura [...]”. Surte, então, um efeito de compensação por não 

ter podido seguir a carreira inicial, pois acaba encontrando na docência uma 

continuidade/realização da vocação, desta maneira: a dificuldade financeira que eu tive pra 

me tornar um ator, ter um espaço para montar as minhas peças, porque desde escrever a 

peça, até montar a peça de teatro era um sonho.  

Passa-se, nesses recortes, para o terreno no qual Tardif (2000) se aprofundou, ou seja, a 

trajetória profissional de professores, neste sentido: “Um professor tem uma história de vida, é 

um ator social, tem emoções, um corpo, poderes, uma personalidade, uma cultura, ou mesmo 

culturas, e seus pensamentos e ações carregam as marcas dos contextos nos quais se inserem.” 

(TARDIF, 2000, p. 15).  

Pela escolha primeira ou não, esses sujeitos, situados na contemporaneidade, têm a 

função, política e social, de ensinar a língua nacional. E esse ensino, nesta pesquisa, foi 

considerado a partir do 6º ano do 2º ciclo ao 9º ano do 3º ciclo do Ensino Fundamental, e o 

Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano), em duas modalidades, regular e EJA, pois o tempo escolar das 

escolas da rede estadual de Mato Grosso, como mencionado, é organizado por Ciclos de 

Formação Humana. Dessa forma, o trabalho pedagógico se estrutura nessa lógica dos ciclos, 

cuja proposta é adequar o contexto escolar ao desenvolvimento biológico, social e cultural dos 

alunos. 

E, conforme a RESOLUÇÃO N. 262/02-CEE/MT, no Art. 10 (p. 3), há a 

obrigatoriedade de, a partir do segundo ciclo do ensino fundamental e, no terceiro ciclo do 

ensino fundamental e no ensino médio, “[...] a conformação de turmas com professores/as 

lotados/as de acordo com a habilitação para as áreas de conhecimento da Base Nacional 

Comum e da Parte Diversificada.” Assim, o recomendado para a área de Linguagens, é que o 

profissional seja habilitado em áreas afins
198

.  

Devemos ressaltar, que há escolas que oferecem outras duas modalidades de ensino: a 

Educação Indígena e a Educação no Campo
199

, como já foi enfocado em capítulo anterior. 

Sem desconsiderá-las, principalmente pela importância e representatividade que essas têm no 
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 Ressaltamos que, nesta investigação, foram encontradas duas situações nas quais havia professores 

ministrando aulas de Língua Portuguesa que não eram habilitados na área, atuando em duas escolas distritais. 

Esses eram pedagogos e, atendendo aos objetivos desta pesquisa, eles não foram entrevistados. 
199

 Como mencionado, há uma escola cujos princípios (educacionais, sociais, históricos) se alinham à proposta 

da Educação Quilombola, a Escola Estadual José Mariano Bento, na Comunidade Quilombola Baixius, Vão 

Grande. Entretanto, essa unidade recebe investimentos que se destinam à Educação do Campo, visto que o 

Estado de Mato Grosso ainda não contempla a modalidade específica que essa unidade requer.  
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município e no Estado
200

, todas mereceriam um estudo mais aprofundado e elaborado, o que 

foge aos objetivos desta pesquisa.
201

  

De qualquer maneira, mesmo na escola indígena, o ensino de língua é voltado para o 

ensino da língua nacional, o português, apesar do esforço dispensado pelos mais velhos da 

terra indígena no intuito de que os mais novos aprendam a língua Umutina (a língua materna 

desse povo).  

E, a esse respeito, Orlandi (2005) ressalta que: 

 

A questão da língua nacional é uma questão que faz parte de qualquer Estado. Ter 

um Estado soberano é poder representar na variedade concreta da língua, uma 

unidade imaginária que dá identidade aos sujeitos desse Estado. E em se tratando de 

formas de controle da subjetividade, a normalização da linguagem, com toda a 

violência contra o imaginário que ela implica, tem um papel crucial. (ORLANDI, 

2005, p. 13). 

 

  Mesmo que o povo Umutina volte a falar a sua língua materna, o que se deve atentar é 

que a língua nacional pertence a um único povo, nesse caso, o povo brasileiro, independente 

de raça ou etnia, pois ela tem um sentido maior: o de pertencimento a este povo.  

Já Mariani (2003, p. 76) afirma que, no caso da colonização portuguesa no Brasil, na 

perspectiva de entendimento histórico, “[...] língua e nação estão conjugados em termos da 

formação de uma comunidade linguístico-jurídica distintiva de um povo, ou seja, a língua 

portuguesa é uma instituição nacional”. Para a autora,  

 

O que está em jogo na colonização linguística e na institucionalização do português 

no território brasileiro nem é tanto, ou apenas, uma diversidade de línguas e de 

falares em termos tecnicamente sociolinguísticos, mas sim uma heterogeneidade 

linguística que será parte integrante de uma memória do que no século XIX vai ser 

nomeado como língua brasileira. (MARIANI, 2003, p. 75). 

 

 

E no que concerne ao apagamento das línguas indígenas no Brasil, em relação à Língua 

Portuguesa, Mariani (2003, p. 77) diz que isso foi em consequência “[...] da imposição da 

língua do conquistador.”, ou seja, uma língua imposta que pudesse permitir “um 

„entendimento‟ entre o rei e seus súditos.” (MARIANI, 2003, p. 77). Dessa maneira, continua 

a autora, na imposição dessa língua aos índios, “[...] está se impondo também uma língua com 

                                                           
200

 Tal a importância dada a essas modalidades de Educação que a Secretaria de Estado de Educação – MT 

dispõe de uma Superintendência de Diversidade Educacionais, que responde pelas seguintes formas de 

educação:  EJA - Educação de Jovens e Adultos; EA - Educação Ambiental; EC - Educação no Campo; EI – 

Educação Indígena. Disponível em http://www.seduc.mt.gov.br/. Acesso em 31 out. 2011.    
201

 Os itens 3.3.3.1, 3.3.3.2, 3.3.4.1 e 3.3.6.1 abordam mais especificamente as escolas inclusas nessas 

modalidades. 

http://www.seduc.mt.gov.br/conteudo.php?sid=482&parent=474
http://www.seduc.mt.gov.br/conteudo.php?sid=484&parent=474
http://www.seduc.mt.gov.br/conteudo.php?sid=489&parent=474
http://www.seduc.mt.gov.br/
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uma memória outra: a do português cristão submisso ao rei. Ensinar português aos índios 

objetivando a catequese é silenciar a língua e a memória de outros povos.” (MARIANI, 2003, 

p. 77).  

Embora não tenhamos a pretensão de abranger a amplitude das discussões referentes a 

essa perspectiva, pensamos que o silenciamento da língua Umutina
202

 se iniciou no contato 

entre a etnia e a expedição de Rondon no movimento de integração nacional. Esse 

silenciamento e, consequentemente, o apagamento total da língua, conforme Moraes (2009), 

poderia levar o povo Umutina a não se caracterizar mais como um grupo indígena, segundo os 

critérios de autodefinição aos povos indígenas
203

, dentre os quais, destacam-se: Língua, 

cultura e crenças definidas, o que poderia ter ocorrido em consequência da morte do último 

falante nativo da língua Umutina. 

Retomando a questão do ensino de língua, este é motivo de preocupação entre os 

professores da área. Tal assunto é enfatizado pelo professor indígena ao discorrer sobre suas 

dificuldades nas práticas cotidianas, como na SD a seguir. 

 

SD 43 - Cláudia: O que mais dificulta o seu trabalho? 

Professor MA: O que eu sinto assim que mais dificulta o meu trabalho é que eu... o que mais 

dificulta o meu trabalho são certos materiais, vamos dizer assim, que eu não consigo 

encontrar... porque às vezes...não tenho acesso, né. Por exemplo, aqui na nossa escola, nossos 

alunos têm uma grande dificuldade nas questões ortográficas...escrevem como se lê...e eu vejo 

que isso também está muito ligado na questão da oralidade, né. Apesar da gente não falar 

a nossa língua materna, falar o português, mas eu vejo essa questão da oralidade muito 

forte ainda, né. E aí então passar aquilo que eles pensam para dentro das normas da Língua 

Portuguesa, dita padrão...então isso aí dificulta bastante. 

 

A questão indicada pelo professor indígena, no que concerne à dificuldade na escrita é 

por ele justificada pela interferência da língua materna indígena cuja tradição é a oralidade. 

Entretanto, as questões de dificuldade relacionadas ao ensino “das normas da língua 

portuguesa, dita padrão” é um sentido recorrente, que aparece não só nas escolas indígenas, 

mas também em outras modalidades de educação. 

Em relação ao ensino de língua/linguagens nas escolas estaduais do município, essas 

seguem as diretrizes das Orientações Curriculares do Estado de Mato Grosso - OC. Dessa 

forma, articulando a própria SEDUC, os CEFAPROS, as Assessorias Pedagógicas nos 

municípios, as escolas, as universidades públicas e privadas, os movimentos sociais e 
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 Cf. o trabalho de Ferreira (2000) O índio Umutina no discurso do contato: silenciamento e resistência.  
203

 O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje / Gersem dos Santos, 

Luciano – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; 

LACED/Museu Nacional, 2006. Disponível em unesdoc.unesco.org/images/0015/001545/154565por.pdf . 

Acesso em 13 out. 2013. 
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comunidade, essas orientações “[...] buscam a ressignificação dos tempos e espaços de 

aprendizagem e desenvolvimento dos educadores e educandos envolvidos no espaço 

educativo [...]” (MATO GROSSO, 2007, p. 1).  

E esse ensino, segundo as OC, tem como objetivo principal, o de propiciar condições 

para que “[...] os estudantes saibam fazer uso das diversas linguagens em diferentes situações 

ou contextos, considerando os interlocutores, as condições de produção, circulação e recepção 

para ampliar o (re) conhecimento do outro e de si próprio.” 
204

 (MATO GROSSO, 2007, p. 6). 

Reconhece-se que essas proposições orientadoras do ensino de língua/linguagens se embasam 

em referencial discursivo, considerando a língua não como sistema abstrato, mas no uso.  

Distribuídas em cinco aulas semanais, incluindo as atividades de Literatura, a 

disciplina de Língua Portuguesa possui o maior número de aulas por semana/turma. Cada 

professor da área tem, então, quatro turmas, fechando, dessa maneira, a sua carga horária total 

que é de 20h/a
205

. 

Em relação ao enfoque da Literatura no ensino de língua, verifiquei, na pesquisa de 

campo, que muitos professores desenvolvem atividades literárias com os alunos. Seja em sala 

de aula, na biblioteca, ou em outros espaços da escola. No desenvolvimento das análises o 

tema Literatura emergiu no dizer dos professores, demonstrando também consideração por 

essa área, desta maneira: 

 

SD 44 - Cláudia: Você segue algum referencial teórico pedagógico, os livros didáticos, 

por exemplo? 

Professora AF: Então, mas eu usava os livros didáticos, e que por sinal, eles estão sendo bem 

elaborados. Aqui, nesse momento, nesse ano, eu estou utilizando, mas não como o único 

meio, o único recurso para a sala de aula. Eu utilizo muito assim, textos poéticos, eu gosto 

muito, sabe. Inclusive eu fiz lá na sala um mural do Vinícius de Morais, tá, para as crianças 

irem lendo porque são os mais fáceis, né. 

 

Outros modos de desenvolver o ensino também foram apresentados pelos sujeitos-

professores, tais como um ensino pautado sobre os gêneros textuais/discursivos, proposição 

muito discutida hoje em dia. Como na seguinte passagem: 
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 As discussões sobre o currículo são retomadas no capítulo das análises.  
205

 Todos os professores têm essa carga horária semanal. A diferença, como mostrado anteriormente, fica por 

conta das 10 horas reservadas à Hora Atividade aos professores do quadro efetivo das escolas. Os professores 

que atuam em mais de uma unidade escolar, devem cumprir essa carga horária totalmente em uma única escola, 

ou o tempo é divido entre as instituições.   
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SD 45 - Cláudia: Como você trabalha o currículo de Língua Portuguesa? 

Professora EL: A gente procura unir os conteúdos. Todo conteúdo de gramática, produção de 

texto, juntamente com o texto para poder não ficar separando, para que o aluno tenha 

conhecimento que tudo acaba ficando interligado. Mas é claro que tem um momento 

determinado que você trabalha com a produção de texto já para trabalhar os gêneros, 

diferenciar um pouquinho um do outro pra eles estabelecerem comparações.  

 

Na SD acima, percebe-se que o sujeito-professor apresenta as indicações 

metodológicas recebidas provavelmente por meio de cursos de licenciatura, mais 

especificamente na área de Letras. Vê-se que os enunciados se repetem, mas mudam ao 

prender-se às novas realidades, o que pode ser visto quando se refere aos gêneros 

textuais/discursivos, tão em voga na atualidade, inserindo-os em sua prática docente. 

Assim como indicado por Mutti (2010, p. 129), o professor, “Ao participar dessa rede 

dinâmica de estabilizações e desestabilizações do sentido, ele está mobilizando a memória 

discursiva de uma área do conhecimento.” E mais, ele se apropria “[...] de enunciados de tal 

área, os quais passam a aparecer como que colados ao acontecimento de produção de seu 

gesto de interpretação, quando formula seus textos.” (MUTTI, 2010, p. 129), o que pode ser 

comprovado por meio das falas desses sujeitos no momento mesmo das entrevistas realizadas. 

E esses saberes, continua a autora, provêm de fontes diversas, como a formação inicial e 

continuada de professores. Assim é que “[...] a filiação ao discurso pedagógico exige sujeição 

do professor, mas esse assujeitar-se é positivo porque representa a condição de significar, a 

partir daquela posição.” (MUTTI, 2008, p. 151).   

Embora nós tenhamos apontado para o reconhecimento de diversos aspectos no ensino 

de língua pelos sujeitos-professores, há outros que também mereceram, a nosso ver, um olhar 

mais apurado sobre esses. Como exemplo, o emprego que fazem em suas diversas práticas de 

ensino das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), já incorporadas no fazer 

pedagógico. Abaixo, alguns relatos: 

 

SD 46 - Cláudia: Prepara suas aulas? 

Professor VA: É preciso. É preciso preparar as aulas porque se chegar na sala despreparado, 

o trabalho não rende. Eu sempre preparo em casa, nos horários vagos, gosto muito de preparar 

assim, no meio da noite, principalmente a matéria de Língua Portuguesa, produção de textos, 

buscar textos na internet, encontrar meios que possam cativar os alunos. Sempre é bom 

preparar as aulas. 
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SD 47 - Cláudia: O que mais facilita o seu trabalho? 

Professora MI: O que facilita...bom...é...aqui a gente, apesar de ser uma escola pequena, a 

gente tem toda uma estrutura montada pra você poder trabalhar bem com o seu aluno, né. 

Então, nós temos a sala de informática, né, tá funcionando, nós temos a biblioteca, os 

alunos a toda hora, eles estão pedindo constantemente pra ir até à biblioteca, pegar livros, 

trocar livros, então isso facilita bastante, né. 

 

SD 48 - Cláudia: O que mais facilita o seu trabalho? 

Professora MA: É então, o que facilita... o uso da tecnologia tem facilitado bastante o nosso 

trabalho, né. Você ter esse material em mãos, materiais diferentes, né...isso aí tem facilitado 

bastante. E eu falo assim, o meu sonho é quando eu puder ter o meu datashow, tudo em 

minhas mãos, chegar e não precisar correr atrás de nada... chegar e colocar na minha sala e 

falar: eu vou trabalhar isso agora, sem perder nenhum tempinho com procura de material, 

tudo mais... eu ter tudo em mãos. Acho que a tecnologia... ela tem facilitado bastante. 

 

SD 49 - Cláudia: Prepara suas aulas? 

Professora VA: Preparo. Eu preparo mais em casa, eu prefiro em casa, daí eu preciso da 

internet para alguma coisa, né, e eu vou adaptando assim algumas coisas, vou me 

atualizando. Às vezes algum texto, eu vou inserindo no cotidiano, alguma notícia, alguma 

coisa, comento algum texto junto com o que aconteceu. A gente tem uma conversa, né. 

 

A esse respeito, por meio de considerações de especialistas do Instituto Brasileiro de 

Opinião Pública - IBOPE
206

, as TIC nas escolas públicas, devem: 1) democratizar o acesso 

para alunos e professores tanto a ferramentas quanto a conteúdos educacionais de qualidade; 

2) inovar na linguagem e nas práticas de ensino, tornando a escola mais atraente à nova 

geração e mais relevante na sua formação; 3) proporcionar a conectividade entre alunos, 

professores, escolas, redes de ensino e outras instituições, ampliando horizontes de 

aprendizagem e viabilizando a produção coletiva de conhecimento; 4) introduzir novas 

práticas de gestão e avaliação dos processos escolares.  

Especificamente sobre o item 4, a publicação do IBOPE aponta que tais recursos 

 

[...] já vêm sendo utilizados com razoável frequência na preparação das atividades 

para a sala de aula: pelo menos uma vez por semana, 67% dos professores 

entrevistados na TIC Educação 2010 prepararam aula com apoio de conteúdos 

encontrados na Internet, 59% utilizaram exercícios, 47% acessaram sugestões de 

planos de aula. Mais de um quarto dos professores faz, semanalmente, download de 

textos e de material audiovisual. (IBOPE, 2013, s/p). 

 

o que pudemos verificar também no contexto em análise por meio das SD apresentadas 

anteriormente.  

                                                           
206

 TIC NA EDUCAÇÃO: O ACESSO VEM AVANÇANDO. E A APRENDIZAGEM? Artigo de opinião de 

Ana Lúcia, economista e diretora executiva do Instituto Paulo Montenegro, datado de 08/04/2013. Disponível 

em  http://www.ibope.com.br/ptbr/conhecimento/artigospapers/Paginas/TIC-na-Educacao-O-acesso-vem-

avancando--E-a-aprendizagem-.aspx. Acesso em 20 ago. 2013.  

 

http://www.ibope.com.br/ptbr/conhecimento/artigospapers/Paginas/TIC-na-Educacao-O-acesso-vem-avancando--E-a-aprendizagem-.aspx
http://www.ibope.com.br/ptbr/conhecimento/artigospapers/Paginas/TIC-na-Educacao-O-acesso-vem-avancando--E-a-aprendizagem-.aspx
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 Pensamos que, por meio dessas SD, foi possível compreender os efeitos de sentidos 

presentes nas falas desses sujeitos que trabalham com a língua, olhando para as marcas que 

tais efeitos imprimem em seus discursos, pois para Orlandi (2002b, p. 23), “Falamos a mesma 

língua mas falamos diferente”,  e que a identidade linguística escolar “[...] não compreende 

estritamente a língua, mas os discursos produzidos por e na língua que falamos na escola e 

que nos situam em um conjunto de saberes (leia-se dizeres) que constituem a „escolaridade‟” 

(ORLANDI, 1998, p. 208), até porque, nessa língua, “tivemos que nos acomodar.” 
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4 O CAMINHO METODOLÓGICO   

         

 

          Somos sempre levados para o caminho que  

                                                                                                           desejamos percorrer. 

  

Textos judaicos
207

 

  

 

  Acredito não ser simples marcar exatamente o início de uma pesquisa, a sua gênese, 

pois ela pode estar sendo configurada muito antes de ser formalizada pelas instâncias 

responsáveis (instituições, grupos de pesquisa, programas de qualificação, etc.). Foi o que 

ocorreu comigo nesse processo, pois esta pesquisa já vinha sendo engendrada nas formações 

ministradas para os professores das redes estadual e municipal de Barra do Bugres. 

Entretanto, nessa época, eu ainda não tinha consciência de como fazê-la, tampouco de como 

deveria inseri-la, se em grupos de pesquisadores, ou em pré-projetos para minha qualificação 

em nível de Doutorado.  

Assim, a elaboração de um projeto inicial para o DINTER me permitiu realizar aquilo 

que há tempos eu queria consolidar. Aprovada então em todas as etapas, e iniciados os 

Seminários Especiais
208

, fui, durante esses encontros, alimentando as possibilidades de sua 

efetivação. 

A permanência para o cumprimento de créditos em disciplinas na instituição sede 

(FACED - UFRGS 2010/2), possibilitou-me o respaldo necessário para a realização desse 

projeto. As orientações sempre pontuais da professora Regina Maria Varini Mutti 

demonstravam também um respeito por minha escolha. A revisão bibliográfica da teoria da 

AD, principalmente da obra de Michel Pêcheux, e a participação na disciplina Teoria da 

Análise do Discurso (2010/2)
209

, também foram importantes para a compreensão dos 

princípios, dos conceitos e da metodologia dessa disciplina. E, mesmo com os créditos 

                                                           
207

 Provérbio judaico disponível em http://educacaoemespecial.blogspot.com.br. Acesso em 29 abr. 2013. 
208

 Cf. NEGREIROS (2012).  
209

 Programa de Pós-Graduação em Letras da UFRGS. Disciplina ministrada pela Profª. Dra. Maria Cristina 

Leandro Ferreira cuja ementa era assim constituída: Formação ideológica e formação discursiva. A problemática 

do sentido: sentido literal, processos de significação e efeito de sentido. A questão do sujeito: forma-sujeito, 

sujeito universal, efeito-sujeito e posição-sujeito. O enunciado discursivo, a sequência discursiva, o recorte 

discursivo. Das famílias parafrásicas à heterogeneidade do discurso. O enunciado dividido. O discurso e suas 

relações com a exterioridade: o pré-construído, o discurso transverso e a memória discursiva. Disponível em 

www.ufrgs.br. Acesso em 16 set. 2011. 

http://educacaoemespecial.blogspot.com.br/
http://www.ufrgs.br/
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concluídos, continuei participando dos encontros com o GPEAD, à distância
210

, cursando uma 

disciplina por semestre até o final do período de minha defesa de Tese (2013/2); tais 

encontros suscitaram reflexões e questionamentos sobre a teoria da AD e o desenvolvimento 

da pesquisa.  

Neste capítulo, para explicitar a dimensão metodológica da pesquisa, relaciono os 

procedimentos aos princípios teóricos, apontando ao modo como a mesma foi realizada, com 

ênfase na Análise de Discurso. 

A pesquisa em Análise de Discurso demanda que seja estabelecido um corpus para 

análise. Para o estabelecimento do corpus amplo da pesquisa foram construídos dois 

instrumentos: 1) entrevistas semi-estruturadas
211

; 2) questionários
212

, de acordo com os 

objetivos e questões norteadoras da pesquisa. Essas entrevistas foram organizadas em um 

conjunto de questões previamente definidas, cujo roteiro era formado por perguntas abertas, 

permitindo aos sujeitos entrevistados a possibilidade de discorrerem livremente sobre os 

assuntos suscitados. 

Entende-se, então, que, nesta Tese, sendo de linguagem verbal a natureza do material 

significante, é a partir desses textos verbais resultantes das transcrições dessas entrevistas, que 

incidem as análises dos discursos dos sujeitos-professores de Língua Portuguesa, buscando 

efeito de sentidos relativos à posição do sujeito-professor que atuava (2011-2012) nas escolas 

da rede estadual do município em questão.  

No entanto, considerando que a obtenção do corpus verbal deu-se mediante trabalho 

de campo, com visitas às escolas, essa experiência mereceu alguns registros fotográficos. 

Essas materialidades imagéticas, mesmo que de modo assistemático, compõem junto com as 

materialidades verbais o corpus da pesquisa. Representando os contextos visitados, as 

imagens destacadas atuam para a produção de sentidos visada na análise.   

Em relação ao trabalho em AD, Orlandi recomenda àquele que pretende seguir pelos 

caminhos dessa disciplina, que não deixe de “[...] levar às suas consequências o ir e vir da 

teoria à análise, da descrição à interpretação, caminhando pelo estabilizado e o sujeito a 

equívoco. Trabalhar com método.” (ORLANDI, 2012, p. 11). Para ela, “A relação 

                                                           
210

 Encontros quinzenais via Skype. 
211

 Elaboramos três modelos de entrevistas, uma para cada segmento: professores, coordenadores e diretores. Os 

modelos se encontram nos Apêndices, F, G e H, respectivamente. 
212

 O modelo do questionário se encontra no Apêndice A. Esse questionário contém, além das categorias 

sociológicas do sujeito (sexo, idade, formação, naturalidade, etc.), outras informações que acreditamos que 

foram necessárias para uma melhor compreensão do perfil do professor: instituições de formação, local, escolas, 

número de disciplinas, concursados ou contratados, tempo de docência e outras. Esses dados foram organizados 

em tabelas, as quais foram apresentadas no Capítulo 3, item 3.4, desta Tese. 
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teoria/método/procedimentos analíticos/objeto [...] são inseparáveis e devem ter, entre si, uma 

relação de consistência.” (ORLANDI, 2012, p. 10). 

Quanto aos questionários, esses foram elaborados com a intenção de se obter 

pronunciamentos que contemplavam as seguintes dimensões: 1) pessoais - a idade, a 

profissão, o domicílio, o estado civil, a procedência, etc; 2) formação – graduação, pós-

graduação, a instituição, o tempo de docência. Verificamos também, por meio desses, que 

quase todos os sujeitos-professores de Barra do Bugres vieram de localidades próximas, ou 

até mesmo de outros Estados, juntamente com os familiares em busca de melhores condições 

de vida. Alguns vieram em decorrência do fluxo migratório pelo qual o Estado passou, nos 

anos 70, e que até agora não cessou
213

. Por esse instrumento, pudemos, então, traçar o perfil 

desses, o que nos forneceu um material para subsidiar as análises; gravador e câmera 

fotográfica digital (também com a função de filmagem) foram os equipamentos utilizados na 

pesquisa de campo. 

Ressalto que grande parte das situações de entrevistas aconteceram em um contexto 

bem parecido ao de uma conversa informal. Prova disso é o momento da entrevista com o 

professor indígena, ocorrido às margens do rio que banha a aldeia, conforme imagens a 

seguir: 

 

 

Figura 52 – Fotografia tirada durante a entrevista com o professor indígena (10/07/11). 

Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

 

 

                                                           
213

 Mato Grosso ainda recebe um grande número de pessoas vindas de outros Estados brasileiros. Em Barra do 

Bugres isso não é diferente. Além dos Estados considerados “ricos”, das regiões Sul e Sudeste, em consequência 

da agroindústria, há muitos migrantes das regiões Norte e Nordeste que vêm todos os anos para o corte da cana. 
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Figura 53 – Fotografia do rio que banha a TI Umutina – Barra do Bugres (10/07/11) 

Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

 

Em relação à posição que ocupei durante esta pesquisa, conforme o referencial teórico 

mobilizado, essa se constituiu por meio de uma interpelação. Ou seja, para a AD, o sujeito é 

interpelado em uma posição-sujeito. Dessa forma, a minha posição inicial de professora 

universitária se desdobrou em outras posições interligadas: a de entrevistadora, de 

pesquisadora, e de doutoranda. Entende-se, nesse referencial, que o sujeito é determinado 

pelas relações sociais em um lugar social que ocupa para ser sujeito do que diz, pois ele é 

constituído na e pela linguagem. 

Fui interpelada nas posições acima descritas, e isso significou também que, nas 

entrevistas, imbuí-me “[...] da ilusão necessária de que detive o poder de mobilizar uma 

memória pontual” com os sujeitos-professores, “da ordem das lembranças”, e, com ela, os 

discursos que esses produziam (SOUZA, 2000, p. 178). Numa situação de entrevista, continua 

Souza (2000), “[...] se o entrevistado não diz sob que aspecto vai narrar sua vida, o 

entrevistador intervém: Profissional.” (SOUZA, 2000, p. 178). Penso, aqui, em outra posição 

que deixei de ocupar em alguns momentos das entrevistas, a de amiga. Passei dessa posição 

para a de pesquisadora-doutoranda que naquele momento tinha o objetivo prioritário de 

coletar material para a pesquisa. Uma posição às vezes incômoda, pois como lembra Souza 

(2000, p. 177), “[...] é como se, ao ser entrevistado, o informante fosse pego ante a indecidível 

questão de responder: eu sou quem, diante deste que me fala.” (SOUZA, 2000, p. 177). 

Lembramos, todavia, que outros sujeitos do ambiente escolar, cada um a sua maneira, 

dispensaram parte de seu tempo de trabalho para as entrevistas. Os coordenadores, 

responsáveis pela área pedagógica das escolas, bem como os diretores e o Assessor 
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Pedagógico do município, colaboraram de modo significativo para que essa investigação 

acontecesse. Alguns desses profissionais também são professores de Língua Portuguesa, mas 

que, no período desta investigação, se encontravam em desvio de função, assumindo outras 

posições no contexto escolar; seis coordenadores pedagógicos participaram das entrevistas. 

Os movimentos da pesquisa de campo são apresentados no próximo subitem. 

 

 

4.1 A PESQUISA DE CAMPO 

 

 

A preparação para a pesquisa de campo consiste num momento importante, pois o 

pesquisador deve planejar cuidadosamente como e quando será realizada a pesquisa 

propriamente dita. Deve pensar nos instrumentos de coleta de dados e formulá-los 

adequadamente para então realizar os ajustes para a entrada em campo. Assim como no 

estudo de Tomé (2009), procurei encontrar formas de elaboração e caminhos a seguir nesse 

processo de constituição da pesquisa.    

Para isso, fez-se necessário uma organização anterior a essa entrada, com a elaboração 

de ofícios
214

 (Assessor Pedagógico e diretores das escolas), de carta-convite
215

 (professores e 

coordenadores), do Termo de Consentimento Livre Esclarecido
216

 para todos os participantes, 

planilhas de horários
217

, além de telefonemas, agendamentos, enfim, todos os procedimentos 

para que o estudo se desenvolvesse.  

 Iniciei, então, os contatos com as escolas da rede estadual por telefone, solicitando os 

nomes dos professores de Língua Portuguesa, bem como os dos coordenadores pedagógicos e 

diretores, a fim de enviar-lhes os ofícios e a carta-convite (aos professores) para a participação 

em minha pesquisa. 

 Entreguei as cartas e os ofícios pessoalmente nas instituições centrais e periféricas, 

deixando a cargo da Assessoria Pedagógica (SEDUC-BB) o envio dos mesmos às escolas 

distritais, de assentamento, terra indígena e de quilombo, dada a distância que essas escolas se 

encontram. 

                                                           
214

 Os modelos dos ofícios dirigidos ao Assessor Pedagógico e aos diretores das escolas se encontram nos 

Apêndices B e C, respectivamente.  
215

 O modelo da carta-convite se encontra no Apêndice D. 
216

 O modelo do Termo de Consentimento Livre Esclarecido se encontra no Apêndice I. 
217

 Elaborei uma planilha de horários a fim de facilitar o agendamento das entrevistas com os professores, 

coordenadores pedagógicos e diretores das escolas, permitindo uma visualização dos horários agendados e a 

disponibilidade de cada um deles. O modelo dessa planilha se encontra no Apêndice J. 
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Após alguns dias, telefonei às escolas com o intuito de saber se os professores tinham 

recebido as cartas e se concordavam em participar da pesquisa. Para minha surpresa, todos os 

professores, exceto o professor da escola indígena consentiram, e alguns deles já queriam 

saber quando iam ser entrevistados.  

A resistência manifestada pelo docente foi, mais tarde, justificada pelo fato de que, 

nessa mesma época, outro pesquisador tinha se dirigido à aldeia com o intuito de entrevistá-

lo, mas levou o Trabalho de Conclusão de Curso desse professor e não lhe devolvera mais. 

Expliquei-lhe, então, meus objetivos e, por fim, a entrevista foi concedida durante um evento 

ocorrido na aldeia em julho de 2011 (cf. figura 52). 

O contato com os professores nas formações, nas visitas às escolas, nos eventos, em 

encontros informais nas várias localidades do município já vinha ocorrendo antes mesmo de 

minha entrada em campo. Esta abordagem inicial me permitiu, progressivamente, a aceitação 

e colaboração dos sujeitos-professores. Esse fato favoreceu posteriormente a realização das 

gravações em áudio, minimizando, assim, o desconforto causado nessas situações, bem como 

os registros das observações por mim realizadas. 

 

 

4.2 SOBRE A EFETIVAÇÃO DAS VISITAS ÀS ESCOLAS: OS REGISTROS  

 

 

Com meu diário de campo, planilhas de horários, questionários, cópias do projeto, 

termos de consentimento, iniciei a realização das entrevistas pela maior escola do município, 

localizada na região central de Barra do Bugres. Tal opção se justificava porque alguns 

professores do quadro dessa escola também atuavam em outras unidades, o que proporcionou 

(a eles e a mim) economia de trabalho e tempo. Como o caso da professora MI, que lecionava 

em outra instituição central, além de outros dois professores que se encontravam nessa mesma 

situação.  

Feita a abordagem nas escolas centrais, desloquei-me para as escolas periféricas, que 

eram em maior número. Ressalto que alguns professores, à época da pesquisa de campo, não 

participaram das entrevistas por se encontrarem em processo de aposentadoria, licença-

prêmio, ou até mesmo em licença-saúde.  

Algumas entrevistas ocorreram longe do ambiente escolar, em locais destinados a 

outras funções, por exemplo, outro local de trabalho do professor, ou mesmo na própria 

residência. A título de exemplificação, uma entrevista com um professor ocorrida em um 
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espaço destinado a um projeto social
218

 de grande relevância no município, destinado a 

crianças e jovens em situação de risco. O professor, da área de Linguagens, era o coordenador 

desse projeto que contempla, além de atividades profissionalizantes, a área de Linguagens e 

Artes, envolvendo tanto as Artes Visuais quanto a Música. Pude, então, além de entrevistar o 

professor, conhecer melhor o projeto e as instalações. Nessa situação, pode-se perceber que o 

professor entrevistado desejou mostrar este trabalho, que se situa como um projeto especial 

pelo qual é responsável. 

 

 

Figura 54 - Fotografia do espaço destinado às atividades artísticas - Projeto Doce Vida (14/04/11). 

Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

 

 

Figura 55 - Fotografia do espaço destinado à Educação Musical - Projeto Doce Vida (14/04/11). 

Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

                                                           
218

 O Projeto Doce Vida é um Programa da Associação Barrálcool de Assistência Social que tem por objetivo 

colaborar na promoção e acesso à Arte, ao Esporte, à Culinária e à Computação. É destinado a crianças, 

adolescentes e pessoas da terceira idade, sempre apoiado em valores éticos, e sob a responsabilidade de 

monitores e diretores. Para seu funcionamento, o projeto conta com uma estrutura em constante ampliação e 

melhorias, que possam proporcionar qualidade aos exercícios diários, distribuídos em quatro horas para cada 

turno. Disponível em http://184.172.187.211/~docevida/index.php. Acesso em 02 nov. 2011. 

http://184.172.187.211/~docevida/index.php
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Na escola destinada à Educação de Jovens e Adultos (EJA), fui convidada a participar 

de um evento de integração das áreas, inclusive a de Linguagens, realizado com os alunos, os 

professores, os funcionários e a comunidade local. Novamente a escola quis mostrar uma 

atividade especial. 

Acreditamos que, nessas situações acima descritas, evidenciaram-se os seguintes 

efeitos de sentidos: 1) as escolas tinham que mostrar à visitante o que tinham de melhor; 2) e 

também um efeito de engajamento do professor com seu trabalho. 

Continuando nas escolas periféricas, procurei seguir um cronograma, quase que uma 

rotina, ou seja, telefonava antes e conversava com a secretária da escola ou com o 

coordenador, pois eles sabiam o horário em que tal professor seria encontrado. Jamais fui até 

uma escola sem antes ter avisado sobre a minha visita. Procurava agendar as entrevistas nos 

horários vagos dos docentes ou nos destinados à Hora Atividade
219

. Quando isso não era 

possível, a solução era ir até outro local marcado pelo professor.  

Por ter realizado um Projeto de Pesquisa
220

 envolvendo todos os profissionais da 

educação em uma das escolas periféricas, a coordenadora da área de Linguagens prontamente 

se colocou à disposição para participar. Ela agendou as entrevistas com todos os professores 

da área, em um único dia, inclusive remanejando os horários das aulas, ficando ela mesma em 

sala de aula enquanto o professor respondia às questões. Sem palavras para agradecer-lhe. 

Nas demais escolas, realizei as entrevistas em dias alternados, pois muitos professores 

eram contratados e, por isso, lecionavam em outras unidades (até mais de duas), não 

precisando cumprir, portanto, a Hora Atividade na escola.  

Então, o procedimento era: ligar, agendar e ir uma, duas, três vezes no mesmo dia à 

escola, a fim de encontrá-los no horário do recreio, em algum horário vago entre aulas, ou 

mesmo após o término das aulas. Outros se dirigiram à escola somente para participar da 

entrevista, pois naquele dia não precisariam ir até lá. Alguns professores colocaram colegas 

em seu lugar na sala de aula durante o período da entrevista, e confesso que me senti 

incomodada em certas ocasiões. Por duas vezes, os professores deixaram as salas de aula 

entregues aos alunos. Perguntei-lhes se minha presença estava de alguma forma atrapalhando 

os trabalhos, e a resposta, em ambas as situações, foi negativa. Mas, assim mesmo, procurei 

ser mais rápida em minhas perguntas, como na seguinte passagem: 

                                                           
219

 Como mencionado anteriormente, tempo destinado às atividades de preparação de aulas e formação 

continuada concedido aos professores efetivos. 
220

 Programa de Educação Contínua de Professores de Matemática do Ensino Fundamental – Projeto realizado 

com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso - FAPEMAT - EDITAL 

UNIVERSAL- Nº 002/2007 – Período de vigência 2007/2 a 2009/2. 
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SD 50 - Cláudia: Como você trabalha a produção de textos, a leitura e os conhecimentos 

linguísticos? 

[Cláudia: Você praticamente já respondeu com a resposta anterior. É então de uma forma 

integrada?] 

Professora MA: Integrado. 

 

Essa “rapidez” conduziu a resposta da professora, que apenas repetiu o que eu havia 

dito. De uma certa maneira, eu a induzi a essa resposta, visto as condições em que eu me 

encontrava: de ansiedade e incômodo. Penso, então, que nessa situação de entrevista, eu me 

coloquei no lugar daqueles que, segundo Orlandi (2008b), “[...] têm autoridade para ler, falar, 

escrever por conta própria”, e a professora, nessa situação, de “todos os outros que repetem 

os gestos da cópia [...]” (ORLANDI, 2008b, p. 279, grifos nossos). 

Terminada a investigação nas escolas centrais e periféricas, comecei a etapa das 

escolas mais afastadas do município. Um ônibus cedido pela Prefeitura de Barra do Bugres 

me levou até à Comunidade Quilombola Baixius, em Vão Grande. Dos quase 80 km de 

distância, 20 deles eram em estrada asfaltada e os demais, em terra batida. 

 

 

Figura 56 - Fotografia do ônibus da Prefeitura de Barra do Bugres –  

Viagem à Comunidade Quilombola Baixius – Vão Grande - (17/06/11). 

Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

 

Aproveitei uma aula de campo com a turma do 1º semestre do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da UNEMAT
221

 para realizar as entrevistas com as duas professoras da área de 

                                                           
221

 Eu lecionava a disciplina Produção de Texto e Leitura I nessa turma (2011/1) e como trabalho final, propus a 

elaboração de um folder mostrando o potencial turístico da região de Barra do Bugres. A turma, então, decidiu 

por começar pela Comunidade Quilombola Baixius, em Vão Grande.  
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Linguagens da Escola Estadual José Mariano Bento. Mas para minha surpresa e 

esquecimento, as escolas estaduais estavam em greve
222

 naquele período. Assim, não foi 

possível conversar com as professoras, pois elas se encontravam na cidade nesse dia. 

 

 

Figura 57 - Fotografia do cartaz na entrada da Escola José Mariano Bento –  

Comunidade Quilombola Baixius – Vão Grande - (17/06/11). 

Fonte: Cláudia Landin Negreiros, Acervo Particular, 2011. 

 

Como uma das professoras era residente na cidade, a entrevista ocorreu na casa dela, 

25 dias após essa visita; a outra era da própria comunidade Baixius, mas por ser pedagoga, 

não a entrevistei; apenas havia assumido temporariamente as aulas de Língua Portuguesa. 

Aproveitei, então, a viagem para conhecer melhor o local, a escola, a comunidade e 

conversar com alguns funcionários que estavam por ali. Fiquei o dia inteiro acompanhando os 

acadêmicos e retornei à tarde para a cidade.  

Nesse mesmo período, fui à outra escola, no Distrito de Currupira, cerca de 40 Km do 

centro de Barra do Bugres. A escola também estava em greve, mas como as duas professoras 

da área de Linguagens residiam na cidade, entrevistei uma delas nas dependências da 

UNEMAT (Campus de Barra do Bugres). Novamente a entrevista com a outra professora não 

ocorreu, pois pertencia à área de pedagogia. 

 

                                                           
222

 As escolas da rede estadual de ensino entraram em greve no dia 2 de junho de 2011. Algumas unidades 

retornaram às atividades em 20 dias; outras foram mantendo o movimento por mais alguns dias, até que em 28 

de junho de 2011 todas já tinham retornado às aulas.  
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Seguindo, então, o meu roteiro de viagens, a Escola de Educação Indígena Jula Paré 

foi a próxima a ser visitada. Um evento ocorrido na comunidade permitiu-me conhecer mais a 

escola
223

 e entrevistar o professor da área de Linguagens
224

. 

Para o término da pesquisa de campo, faltavam ainda duas escolas para serem 

investigadas, a Escola 07 de setembro, no distrito de Assari, e a escola mais afastada, a Escola 

Paulo Freire, no Assentamento Antônio Conselheiro, e, pelo cronograma elaborado, deveria 

concluí-la até o primeiro semestre de 2012. 

Foi o que ocorreu, e no início desse ano, dirigi-me à escola do distrito, por duas vezes, 

e entrevistei o único professor da área de Linguagens. Contudo, ressalto que essa facilidade de 

deslocamento não foi possível em relação à escola do assentamento, pois o período das 

chuvas havia se iniciado, tornando difícil o acesso até à localidade.  

Restou-me, então, aguardar, mas, por sorte, encontrei uma ex-aluna do curso de 

Licenciatura em Matemática que o havia abandonado para se dedicar ao de Letras. À época, 

ela já tinha concluído seus estudos e estava na docência, e qual não foi a minha surpresa em 

saber que era ela quem ministrava a disciplina de Língua Portuguesa na Escola Paulo Freire: o 

último sujeito de pesquisa
225

. Lembro, aqui, que sempre pude contar com alguém que 

conhecia. Havia um ex-aluno
226

, um professor, um funcionário, uma amiga, um parente 

próximo de uma amiga, enfim, foram vários os momentos intermediados por essas pessoas 

para que as entrevistas acontecessem. Sou grata a eles por tudo isso. 

Reconheço que, por conta dessa amizade, muitos me ajudaram a me aproximar dos 

demais sujeitos e, consequentemente, de meu objeto: o discurso. Assim, de forma antecipada, 

esses meus amigos já anunciavam a minha ida, qual era a minha intenção ali, etc. Percebi, 

nessas situações, que tudo já estava preparado para minha chegada. Quando não era por essa 

via, o fato de eu ser uma professora da universidade, era a porta de entrada para minha 

pesquisa. Nas análises, apresento algumas situações nas quais alguns sujeitos aproveitaram o 

fato de eu ser professora e “descarregaram” em mim suas mágoas em relação à universidade, 

à pesquisa, à profissão. Vejo, aqui, a situação inversa ocorrer. Contudo, reconheço que, 

                                                           
223

 Eu já havia estado na escola por ocasião de outra pesquisa realizada com professores indígenas e que resultou 

na Dissertação de Mestrado de Moraes (2009). Cf. Quadro 3 – Estado da Arte das pesquisas em Educação e 

Linguagem (nível Mestrado e Doutorado) no município de Barra do Bugres – MT, neste mesmo trabalho. 
224

 A outra professora da área havia assumido um cargo de gestão e se encontrava afastada das atividades 

pedagógicas. 
225

 Gentilmente a professora concedeu a entrevista em uma escola da cidade, onde também lecionava, por 

entender a dificuldade que eu teria em me deslocar até à escola do assentamento, visto as condições em que se 

encontravam as estradas naquele momento. Sou muito grata a ela. 
226

 Por atuar no Curso de Licenciatura em Matemática desde 2005, quase todos os professores de matemática 

graduados desde essa época foram meus alunos. Frequentemente os encontrava nas escolas. 
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mesmo com essa amizade e “facilidade” de obter o que precisava para a pesquisa, não foi 

maior que minha surpresa em saber o que realmente acontecia nas práticas diárias de cada 

sujeito-professor. Por exemplo, em relação à EJA: a minha pesquisa de campo pode mostrar a 

riqueza dessas práticas desenvolvidas pelos professores, mesmo entre a concepção prescrita 

do que deveria ser a EJA e a atividade mesma da realização da Noite Cultural. Os professores 

entrevistados mostraram-se compromissados com o trabalho pedagógico, com o cuidado em 

relação aos alunos e pareciam aliar-se com o objetivo que, a meu ver, é o principal da EJA: o 

de promover a inclusão de todos aqueles que estão excluídos da sociedade por questões 

adversas.  

Por esse motivo, os sujeitos-professores buscaram construir um projeto pedagógico 

que se enquadrasse nesse novo modelo de EJA.  Em minha observação da atividade de 

elaboração do evento, pela equipe de professores, verifiquei que, mesmo com limitações 

impostas por outras instâncias (não há livro didático para os alunos da EJA, as salas de aula 

são emprestadas de outras escolas, as verbas são menores que as destinadas às demais 

modalidades), essa equipe demonstrou carinho e cuidado com os alunos que procuram por 

essa modalidade de educação.  

Tudo isso que me foi mostrado, durante meu percurso de campo, implicou envolver 

esses sujeitos-professores num processo de responsabilização junto à comunidade local e 

também com os demais profissionais da educação, e que é indissociável das condições sócio-

históricas dessa comunidade. Vi também que esses são os projetos do “nós” coletivo que são 

criados por esses educadores, cada qual com seu estilo singular de mobilizar essas práticas 

que “estabilizam/desestabilizam” as formações discursivas nas quais esses sujeitos-

professores estão inseridos. 

Todas as escolas se mostraram muito disponíveis, abertas para participar de minha 

pesquisa, organizando-se para apresentar o melhor de seus trabalhos. Em tudo que me foi 

mostrado em cada contexto educacional, percebi que os ambientes eram ricos em 

sociabilidade e envolvimento dos alunos com os projetos que essas escolas propiciavam. Não 

se consegue ver tudo, apenas uma amostra do ambiente escolar, mas mesmo assim, essa 

amostra foi significativa, e pensar sobre isso exige uma reflexão: faz parte da apresentação 

das condições de produção do discurso. 
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4.3 AS TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS      

 

 

Iniciei o processo de transcrição das entrevistas logo após o término da investigação 

nas escolas centrais (2011/1); esse material inicial pode subsidiar as análises do Projeto de 

Tese, a título de ensaio, cuja defesa ocorreu em dezembro de 2011. 

Assim, à medida que eu entrevistava os sujeitos-professores das escolas periféricas, já 

realizava a transcrição das mesmas. Concluí essa etapa no início de 2012, um ano após o 

início de minha entrada em campo, fechando com a entrevista da professora da escola do 

assentamento rural.  

Busquei subsídios teóricos sobre o gênero discursivo entrevista em Bakhtin (2003), o 

qual afirma que um gênero discursivo apresenta três elementos em sua constituição: o estilo, o 

conteúdo temático e a construção composicional. Como o estilo é de caráter individual 

(Bakhtin, 2003) e por isso pode refletir a individualidade do falante, a entrevista, nesta 

pesquisa, é um gênero no qual a individualidade da entrevistadora
227

 se manifestou colada a 

sua posição de pesquisadora, ou seja, assumiu a tonalidade dos discursos e das práticas dessa 

posição e influenciou no modo como a mesma conduziu a entrevista. No caso, pode-se 

considerar o estilo dessa entrevista como “pessoal”.  

Para Bakhtin (2003), o estilo pode estar ligado diretamente ao estilo da linguagem e, 

no caso da entrevista, isso ocorreu ligado a uma linguagem acadêmica. Esse estilo pode ser 

considerado também como um estilo de gênero dessa determinada esfera (acadêmica) que é 

indissociável de um conteúdo composicional. 

A esse respeito esclarece Bakhtin: 

 

[...] o estilo é indissociável de determinadas unidades temáticas e, o que é de 

especial importância, de determinadas unidades composicionais: de determinados 

tipos de construção do conjunto, de tipos de seu acabamento, de tipos de relação do 

falante com outros participantes da comunicação discursiva com os ouvintes, os 

leitores, os parceiros, o discurso do outro, etc. (BAKHTIN, 2003, p. 266). 

 

Quanto ao que se pode considerar sobre o conteúdo temático, destaca-se a escolha dos 

assuntos que serviram de base para a constituição da própria pesquisa. A 

entrevistadora/pesquisadora escolheu assuntos que se constituíram da perspectiva pedagógica. 

                                                           
227 Para explicar a teoria, desloquei-me da situação utilizando a 3ª pessoa.  
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O conteúdo
228

 da entrevista se referiu ao discurso dos sujeitos-professores de Língua 

Portuguesa em relação às suas práticas pedagógicas. 

Já a construção composicional caracterizaria a estrutura de uma entrevista, ou seja, um 

mínimo de dois interlocutores, os turnos de fala, pergunta e resposta, pressupondo ainda uma 

abertura, um desenvolvimento e um encerramento. Em relação aos turnos de fala, esses foram 

pré-estabelecidos, e se organizaram alternadamente entre as perguntas da 

pesquisadora/entrevistadora e as respostas dos sujeitos-professores.  

Da questão dos gêneros discursivos também se ocupou Gregolin (2005b), ao mostrar 

que, na perspectiva da AD, o gênero é pensado a partir da ideia de Formação Discursiva. Para 

ela,  

 

O gênero é, portanto, um operador da memória social que permite as retomadas e os 

deslocamentos de sentidos, que distribui papéis e institui lugares que podem ser 

ocupados por sujeitos historicamente situados. Assim, muito mais do que uma pura 

forma concluída, ele é um espaço móvel onde vêm-se encontrar o sujeito, a língua e 

a História. (GREGOLIN, 2005b, p. 32). 

 

Assim é que no decorrer da entrevista, os turnos de fala foram “[...] elaborados, 

planejados, organizados sintaticamente, dentro de um movimento constante de ajuste ao seu 

interlocutor, a seu discurso e também a seu olhar e a seu corpo.” (MONDADA, 1997, p. 65).  

E essa relação entre interlocutores faz com que a entrevista seja concebida como uma 

atividade interacional “[...] no curso da qual o pesquisador e seu informante produzem 

coletivamente descrições contextuais.” (MONDADA, 1997, p. 59), construindo posições 

enunciativas ao negociarem modos de compreensão. A autora salienta que a eficácia de uma 

entrevista está ligada “[...] à concepção de linguagem e de discurso pressuposta não só durante 

a análise, mas também no desenvolvimento mesmo do intercâmbio com o informante.” 

(MONDADA, 1997, p. 60). Penso, aqui, que no momento da realização das mesmas, eu já 

conseguia visualizar as redes de memória que, de alguma forma, estavam ligadas ao meu 

objeto. 

E por ser definida também como acontecimento, segundo a autora, “[...] no qual o 

informante e o entrevistador negociam juntos, com fins práticos, as posições, os pontos de 

vista, as proposições contingentes sobre o mundo.” (MONDADA, 1997, p. 60), essa 
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 Deve-se ressaltar que a noção de conteúdo, em AD, é criticada por Michel Pêcheux (AAD-69) ao se referir à 

Análise de Conteúdo. Nesse estudo, Pêcheux desloca a noção de conteúdo para colocar a noção de sentido. Em 

estudo posterior, Courtine (2009, p. 46) afirma que “[...] a análise de conteúdo assume explicitamente como 

objeto a análise das condições de produção dos textos.”, distinguindo-se, portanto, da AD, a qual considera as 

condições de produção do discurso. 
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concepção de entrevista compreende que os dizeres, coletados por meio dessa, “[...] 

constroem sua própria inteligibilidade, ajustando-se ao contexto particular da entrevista e não 

podem, portanto, serem descontextualizados.” (MONDADA, 1997, p. 60). Nessa visão, ela é 

abordada como “[...] um produto coletivo e como um conjunto de processos dinâmicos e 

adequados ao contexto.” (MONDADA, 1997, p. 62).  

No que concerne ao controle do tempo das entrevistas realizadas, tanto a quem 

entrevista, quanto a quem é entrevistado, Souza (2000, p. 158) afirma que, nesse processo, 

deve-se administrar “[...] tanto as referências aos planos narrativos dos acontecimentos 

narrados, quanto às indicações referentes ao tempo que corre ao longo da enunciação.” Foi o 

que se sucedeu, pois eu tinha que saber se aquilo que o sujeito-professor estava dizendo se 

referia ao momento presente da enunciação ou a algum fato passado, mas que era invocado no 

momento mesmo da entrevista. E como o roteiro dessa era formado por perguntas abertas, ao 

conceder a palavra ao professor, foi possível perceber também, nesse movimento, “[...] vozes 

diversas que podiam ser reveladoras de muitos sentidos.” (SOUZA, 2000, p. 167). 

Acredito, então, que essa fase exploratória da pesquisa permitiu-me vivenciar 

diferentes situações, como a atitude de escuta de minha parte e do acolhimento que todos 

esses sujeitos me dispensaram. Um caminho que quis percorrer. 

 

 

4.4 O CORPUS EMPÍRICO 

 

 

Terminada essa fase exploratória, organizei todo material coletado nas situações de 

entrevistas e segui para a constituição do corpus, assim como recomendado por Courtine 

(2009, p. 54), ao dizer que primeiramente deve-se proceder a uma delimitação de um “campo 

discursivo de referência” dentro do “universal de discurso.” Ou seja, aquilo que concerne a 

um conjunto potencial dos discursos que podem se tornar o objeto de análise. Assegura o 

autor, que estes elementos: constituição, fechamento, dimensão, pertencimento e 

especificidades de um determinado corpus, devem ser adequados às finalidades de cada 

pesquisa.  

Pêcheux (1984, p. 151) indica também que trabalhar com materialidades discursivas 

“enquanto nível de existência sócio-histórica” é fundamental, pois o corpus é o conjunto 

dessas materialidades. Assim, para a constituição do corpus empírico desta pesquisa 

entrevistei 24 professores que atuavam nas 12 escolas investigadas, além de seis 
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coordenadores pedagógicos (quatro da área de Linguagens), um diretor e um secretário. O 

Assessor Pedagógico do município também foi entrevistado, contribuindo, sobremaneira, para 

este estudo.  

E, nesse processo, a melhor forma de atender à questão da elaboração do corpus, 

segundo Orlandi (2002, p. 63), é “[...] construir montagens discursivas que obedeçam critérios 

que decorrem de princípios teóricos da análise de discurso, face aos objetivos da análise, e 

que permitam chegar a sua compreensão.”  

Dessa maneira, ao trazer esses textos para o conjunto que reuni, verifiquei como os 

enunciados, as palavras, as expressões funcionavam no discurso ao qual apontavam; e assim, 

como a leitura desses textos significava na posição de analista de discurso considerando as 

condições de produção, no nível sócio-histórico-ideológico.  

Nessa perspectiva, o texto é, então, a unidade de análise, e para a AD, ele é 

considerado como “fato discursivo” (ORLANDI, 2002). Mas nem todos os textos desse 

corpus foram utilizados nas análises, pois para a AD, a perspectiva analítica é vertical e não 

horizontal. Ressalto, todavia, que as análises não são homogêneas, mas atendem a objetivos 

dos enfoques que constituem a Tese, os quais estão representados nos diferentes capítulos.  

Ao falar sobre as dificuldades que o analista do discurso enfrenta com relação ao 

corpus de sua pesquisa, Ernst-Pereira & Mutti (2011, p. 826) salientam: “[...] o recorte a ser 

operado no corpus empírico para constituir o corpus discursivo a partir do qual são 

organizados e aplicados os procedimentos descritivos e interpretativos constituem o modo de 

trabalho da Análise de Discurso (AD)”. As autoras mostram ainda que a ideia de que não há 

nada a priori “[...] entre os diversos objetos de estudo dessa disciplina e os recursos que a 

linguística oferece, uma vez que cada corpus instaura questões específicas e, em função 

dessas questões, são mobilizados diferentes conceitos.” (ERNST-PEREIRA; MUTTI, 2011, 

p. 826) é consenso entre os pesquisadores da área. 

Em relação aos documentos apresentados, penso que certamente não se pode 

minimizar a importância das portarias, leis, diretrizes, normativas, decretos. Todos esses 

foram consultados com o objetivo de efetivação das análises. Estas, reiterando, relacionadas 

às questões de pesquisa. Esses dispositivos legais, conforme Orlandi (2009, p. 187), em 

princípio, constituem-se em um lugar de poder, ou seja, “[...] poder legitimar uma forma de 

conhecimento científico”, por meio de um “poder se fazer visível”.  

A consulta empreendida, a meu ver, foi profícua, porque muitas práticas pedagógicas 

que ocorrem nas instituições escolares se respaldam nesses documentos, onde estão aqueles 

autorizados a colocar essas políticas em funcionamento, os sujeitos-professores da escola, os 
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que “[...] fazem o trabalho cotidiano de sustentação da interpretação que deve ser, a que se 

estabiliza.” (ORLANDI, 2007a, p. 66). São, portanto, os textos que têm “estabilidade de 

sentidos.” (ORLANDI, 1996, p. 96). Mas precisam que os sujeitos lhes dêem sentido, 

empregando-os, ou não, nas suas práticas. 

A leitura desses me permitiu observar também algumas situações no contexto escolar, 

em particular sobre as razões que levam os sujeitos e as instituições, de alguma forma, a se 

alinharem ou se adequarem ao preconizado, por exemplo, em relação à EJA, como comentado 

no subitem 3.3.2.1 desta Tese.  

Busquei conduzir as entrevistas de modo a facilitar que o entrevistado não se sentisse 

inibido e pudesse falar de forma natural, possibilitando, no momento mesmo da entrevista, a 

interação entre ambos os interlocutores, como assinalado por Authier-Revuz (2011a). A 

efetivação de uma entrevista é uma situação de enunciação que põe em jogo interlocuções 

complexas, como observado na seguinte passagem: 

 

SD 51 - Cláudia: Como a sociedade local vê o seu trabalho? 

Assessor EL: Bom, eu acredito que talvez eu não seria a pessoa ideal para responder isso. Seriam 

os professores, o pessoal que está mais direto, que estão do lado de fora [...] Mas eu acho ainda, 

continuo a achar ainda que eles seriam, eles que deveriam fazer essa avaliação, nesse sentido [...] 

(Cláudia: É mais a sua percepção, porque o senhor é uma pessoa muito respeitada por todos.). 

É verdade, não posso reclamar.  

 

na qual é possível compreender o estudo realizado pela autora sobre as interferências das 

alteridades interlocutiva e interdiscursiva. Em relação aos dois heterogêneos (o um 

representado, convocando o outro), Authier-Revuz (2011a, p. 10) mostra que o que está por 

trás dessa interlocução, representada, o interdiscurso, são aquelas palavras “[...] que se 

conduzem a um como (eu sei) que você diz em outro lugar que não em nossa troca [...]” 

(Seriam os professores, o pessoal que está mais direto, que estão do lado de fora). Nesse 

contexto, situam-se certos gêneros, como a entrevista midiática entre um jornalista e uma 

personalidade (escritor, político), mas que podem ocorrer também em outras situações, como 

no excerto acima, uma entrevista entre uma professora/pesquisadora e uma autoridade do 

município, o Assessor Pedagógico. 

Nessa situação de entrevista, a pesquisadora toma por empréstimo palavras que ela 

pensa serem as suas (É mais a sua percepção, porque o senhor é uma pessoa muito 

respeitada por todos.), pois trata-se, então, para ela, ao mesmo tempo de acolher o outro (o 

Assessor Pedagógico) “com suas palavras”, para que, como por cortesia, particularmente no 

início da entrevista, ele se sinta “à vontade”, em terreno conhecido, e de se fazer reconhecer 
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pelo convidado como um interlocutor legítimo, informado, com quem o diálogo poderá 

estabelecer-se (AUTHIER-REVUZ, 2011a).  

Constata-se que o Assessor Pedagógico alia-se à avaliação externa. Ele adere ao 

sentido discursivo de que a escola deve servir à sociedade e que o trabalho do Assessor 

também está inserido nessa condição. 

Nesse caminho de constituição do corpus, considerei também as informações a 

respeito das condições de produção das entrevistas, tais como: quais os objetivos de minha 

investigação, a instituição responsável pela pesquisa, quem elaborou o roteiro de entrevista, os 

critérios de seleção dos sujeitos, a época, e outros, pois a entrevista, em AD deve ser abordada 

como uma “[...] modalidade material de enunciação, no interior da qual pode-se observar um 

particular processo de gerenciamento do tempo da interação incidindo sobre a constituição de 

uma forma de subjetividade.” (SOUZA, 2000, p. 157). Esse procedimento também se 

prolongou por todas as etapas de realização da entrevista, que foi transformada em um 

documento, e que ficará disponível para consulta de outros pesquisadores.  

Portanto, ao delimitar o corpus, em Análise do Discurso, não é necessário seguir 

critérios empíricos, mas sim, teóricos, como recorda Orlandi (1995), pois “[...] a mediação da 

própria análise, da teoria e dos objetivos do analista são parte da construção do texto como 

unidade da análise. Isto é também parte da historicidade. É nesse sentido que [...] o corpus 

não é nunca inaugural em AD. Ele já é uma construção.” (ORLANDI, 1995, p. 7). 

 

 

4.5 OS RECORTES DISCURSIVOS  

 

 

“Não se conta uma história sem se fazer recortes”
229

, ensina Orlandi. Esse seria, então, 

o ponto inicial da Análise do Discurso, ou seja, principiando por um recorte que consiste na 

identificação de fragmentos de um corpus  dotado de sentido.  

Mas o que é, então, um recorte em AD? “É uma unidade discursiva; fragmento 

correlacionado de linguagem e situação.” (ORLANDI, 1986, p. 139), responde a autora, “[...] 

um fragmento da situação discursiva.” (ORLANDI, 1984, p. 14). E mais, para ela, a forma de 

articular as marcas linguísticas às propriedades ocorre por recortes e não por segmentação, 
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 Apresentação de Um fato, um acontecimento, uma história: idéias linguísticas no 

Brasil. In: Relatos. Campinas, n. 06, 2000. Disponível em http://www.unicamp.br/iel/hil/publica/relatos_06.html. 

Acesso em 20 abr. 2013. 

http://www.unicamp.br/iel/hil/publica/relatos_06.html
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considerando que esses se realizam em momentos “[...] circunstanciados a certas condições 

(científicas, políticas, sociais, históricas, etc.).” (ORLANDI, 2002b, p. 41), e que “[...] as 

unidades de discurso derivam ao mesmo tempo da língua e da história.” (ORLANDI, 1998, 

p.11). Esse processo, continua a autora, “[...] em consonância com o método e os 

procedimentos, não visa a demonstração mas a mostrar como um discurso funciona 

produzindo efeitos de sentidos.” (ORLANDI, 2002a, p. 63). 

Partindo, então, do princípio de que “[...] diante de qualquer objeto simbólico „x‟ 

somos instados a interpretar „y‟.” (ORLANDI, 2007, p. 32), comecei a visualizar os fios que 

se formavam, procedendo a minha escuta discursiva, no momento mesmo das entrevistas e 

durante as transcrições. Penso que com esse movimento eu já me dirigia para uma inicial 

interpretação; a minha posição de analista do discurso diante de um corpus estava se 

formando, alterando, assim, a minha posição de leitora “[...] para outra posição enquanto lugar 

construído pelo analista.” (ORLANDI, 2007, p. 85).  

Esse deslocamento operado, da posição do sujeito para a posição de analista, “[...] 

mostra a alteridade do cientista” é, então, uma “[...] leitura outra que ele pode produzir pelo 

dispositivo.” É, portanto, “um ato simbólico.” (ORLANDI, 2007, p. 86).  

A tarefa do analista do discurso consiste, então, em “[...] explicitar os processos de 

significação que trabalham o texto: compreender como o texto produz sentidos, através de 

seus mecanismos de funcionamento.” (ORLANDI, 2007, p. 90). São gestos de leitura que o 

analista empreende e que em AD, é possível mudar a natureza desses: “[...] não mais um gesto 

globalizante no qual a interpretação se confunde com o reconhecimento, mas vários gestos.” 

(PÊCHEUX, 1999, p. 290), resultando em “[...] uma leitura na qual o sujeito é, ao mesmo 

tempo, despossuído e responsável pelo sentido que ele lê.” (PÊCHEUX, 1999, p. 291); cada 

recorte discursivo, que constitui uma unidade de análise, é resultante de gestos de 

interpretação. Interpretar é dizer o dito, assegura Orlandi (2007). 

Comecei, então, a selecionar os recortes, procurando enxergar nas entrevistas os 

enunciados que constituíam as redes discursivas nas quais os sujeitos-professores se 

inscreviam, além de perceber alguns efeitos de sentido que se anunciavam, já nesse ponto do 

meu trabalho. 

Esses sentidos, em AD, ocorrem via interdiscurso, enquanto elemento constitutivo na 

produção de sentidos dos discursos (COURTINE, 2009). São discursos que circulam 

produzindo efeitos de sentidos responsáveis pela constituição do discurso pedagógico, e que 

se materializavam no intradiscurso, ou seja, “[...] o fio do discurso do sujeito.” (PÊCHEUX, 

2009, p. 154). O discurso pedagógico articula a história, a sociedade e a memória.  
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Considera-se também que, dentro do discurso pedagógico, há outros discursos que o 

atravessam e que o constituem. Assim, pelas entrevistas
230

 realizadas, percebi a grande 

incidência destes três temas, que estiveram presentes nas falas dos professores, 

coordenadores, diretores, dentre outros: a diversidade, a formação continuada e o currículo.  

Entende-se que os recortes discursivos remetem às condições de produção do discurso, 

que correspondem ao sujeito, à situação e à memória. Em sentido estrito, elas se referem ao 

momento da enunciação (no momento em que falam os professores), é o contexto imediato; já 

em sentido amplo, elas abrangem o contexto sócio-histórico e ideológico (ORLANDI, 2002a), 

excedendo, portanto, o momento da entrevista.  

Os recortes que resultam da teoria da AD são uma construção do analista, o qual busca 

mostrar as regularidades das marcas linguísticas que aparecem no fio do discurso. E, pela 

organização dos recortes, nesta investigação, indicou-se a dominância dos três temas os quais 

produziram efeitos de sentidos diversos. 

A partir de então, utilizei alguns recortes para a elaboração do Projeto de Tese, o qual 

foi ampliado para a escrita final deste trabalho, mas sempre me atentando para "[...] o 

funcionamento do discurso na produção dos sentidos.” (ORLANDI, 2007a, p. 66). 

Constituído o corpus, selecionei os recortes, apresentei-os, nesta pesquisa, por meio de 

Sequências Discursivas destinadas à análise. É preciso lembrar, no entanto, em relação a uma 

sequência, que a sua condição essencial de produção e interpretação “[...] reside de fato na 

existência de um corpo sócio-histórico de traços discursivos que constitui o espaço de sua 

memória.”, como indica Pêcheux (2011, p. 145). Isso, segundo ele, remeteria ao interdiscurso, 

que seria, então, esse corpo definido como uma “[...] materialidade discursiva, exterior e 

anterior à existência de uma sequência dada, na medida em que esta materialidade intervém 

para constituir tal sequência.” (PÊCHEUX, 2011, p. 146).  

Assim é que a AD “[...] tem instrumentos teóricos e metodológicos para trabalhar com 

objetos de análise, materiais de análise, corpora, textos de qualquer natureza material 

significante.” (ORLANDI, 2012, p. 56), e é essa natureza do material significante que, 

segundo a autora, irá interferir no modo como será construído o dispositivo de análise, pois 

para a autora, “Faz parte da relação entre o dispositivo teórico e o analítico refletir sobre a 

natureza do material analisado. Materiais diferentes exigem modos de construção do 

dispositivo analítico diferentes e esta é uma das tarefas do analista.” (ORLANDI, 2012, p. 

57). 
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 Entrevistas semi-estruturadas individuais. 
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E, concluída a análise, “[...] não é sobre o texto que falará o analista, mas sobre o discurso.” 

(ORLANDI, 2007a, p. 63). 
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5 DA PALAVRA AO DISCURSO 

 

 

As diferentes formas de linguagens, com suas 

diferentes materialidades, significam de modos 

distintos. 

Eni Orlandi
231

 

 

 

5.1 O DISCURSO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL E O SUJEITO-PROFESSOR DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Linguagens: a área  

 

Tomando o termo Linguagens, que se refere à área na qual os professores de Língua 

Portuguesa das escolas da rede estadual de ensino do município em questão se inserem, com 

possíveis implicações para a sua identificação como professor de português - de linguagens? – 

surgem estas questões: Como os professores entrevistados significam essa variação quanto à 

designação discursiva da disciplina?; Em que medida a condição de efetivo ou contratado está 

implicada nos sentidos produzidos?  

Inicialmente, consultamos as Orientações Curriculares oficiais que assinalam o 

aparecimento da designação Linguagens. 

Nos PCN Ensino Fundamental (BRASIL, 1998a), constata-se que as disciplinas 

pertencentes ao núcleo comum, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Arte, Educação 

Física, Ciências, etc, além dos Temas Transversais, encontram-se dispostas separadamente, ao 

contrário do que é apresentado nos PCN Ensino Médio - PCNEM (BRASIL, 2000), que 

trazem as disciplinas agrupadas por núcleos-comuns. Nesse documento (PCNEM), a 

configuração acontece por área de conhecimento, ou seja, na área de Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias, circunscrevem-se as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, 

Arte, Educação Física e a Informática. Tal organização é justificada pela perspectiva de 

linguagem como “Produto e produção cultural, nascida por força das práticas sociais [...]” 

(BRASIL, 2000, p. 5), e por ser humana, assim como ressalta o documento, “[...] destaca-se 
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por seu caráter criativo, contraditório, pluridimensional, múltiplo e singular, a um só tempo” 

(BRASIL, 2000, p. 5), pois são as “[...] linguagens que se confrontam, nas práticas sociais e 

na história, e fazem com que a circulação de sentidos produza formas sensoriais e cognitivas 

diferenciadas.” (BRASIL, 2000, p. 5). 

A partir da configuração proposta pelos PCNEM, as Orientações Curriculares para a 

Educação Básica do Estado de Mato Grosso (OC) adotaram também, como referência para 

sua elaboração, a área de conhecimento. Nessa perspectiva, a partir do postulado de que a 

linguagem “envolve indivíduo, história, cultura e sociedade em uma relação dinâmica entre 

produção, circulação e recepção.” (MATO GROSSO, 2007, p. 6), a construção de um 

currículo, segundo o documento, ocorre “[...] por área de conhecimento”, e “[...] as disciplinas 

de Artes, Educação Física, Língua Estrangeira Moderna e Língua Portuguesa integram o que 

denominamos a área de Linguagens.” Justificando essa conformação, “Esses campos de 

conhecimento apresentam características comuns que autorizam a articulação didático-

pedagógica interna da área.” (MATO GROSSO, 2007, p. 6). Percebe-se, portanto, que esses 

documentos, segundo Orlandi (2011b, p.108), produzem, então, uma “[...] força de realidade, 

de reconhecimento.”  

Aqui, nesta pesquisa, tal configuração, referente à unificação de disciplinas, 

preconizada pelos documentos oficiais, produz efeito de sentidos, apontando ao modo como 

os professores ativos, de acordo com a situação funcional na qual se encontravam, contratados 

ou efetivos, foram capazes de acatar e assumir a perspectiva de área ou de mostrar resistência 

a esse novo dispositivo.  

Durante o percurso de campo, percebi que o termo Linguagens era significativo para 

os professores contratados, por quê? Porque esses professores, no momento da atribuição de 

aulas, ficavam em situação vantajosa quanto à possibilidade de preenchimento da carga 

horária exigida à contratação. Podiam ser professores das disciplinas pertencentes à área como 

um todo, ou seja, mesmo sendo habilitados em Língua Portuguesa, para completar a cadeira, 

assumiam as outras disciplinas, pois precisavam da remuneração por um cargo completo. Eles 

assumiam, então, aulas de Artes e Língua Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol), mas 

ressalto que, à época, não entrevistei ninguém que estivesse com aulas de Educação Física. 

Penso, então, que, para esses professores, é até mais conveniente que seja dessa forma, pois 

do contrário, restar-lhes-iam poucas aulas. Lembro-me de uma professora que estava com 

apenas seis aulas de Língua Portuguesa e, para completar o cargo, assumira aulas de Língua 

Inglesa.  
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Essa situação, que está relacionada ao vínculo profissional do professor e nos alerta 

para as suas condições de trabalho, com repercussão para a constituição identitária, é discutida 

por Tardif (2010). Ao apresentar o contexto educacional do Canadá, o autor mostra que os 

professores, nessa situação funcional, possuem “[...] carga horária em outras disciplinas, as 

quais mudam de um ano para outro à medida que eles mudam de escola. O resultado disso é 

que eles não somente percorrem várias escolas, mas „passam‟ também por mais de uma área 

de ensino e por várias disciplinas e matérias.” (TARDIF, 2010, p. 91). Uma realidade como 

essa apareceu no relato de uma professora sobre a situação na qual se encontrava à época da 

entrevista: 

 

SD 52 - Cláudia: Quais as séries/anos ou outras disciplinas que leciona/ lecionou? 

Professora AN: Olha, esse ano (2011) eu estou com sete turmas, né. Tenho uma fase, que é o 9º 

ano, né, 3ª fase. E, três 1º anos, dois 2º e um 3º ano. É Língua Portuguesa no Ensino Médio e, na 

fase lá que é o 9º ano, é inglês, Língua Inglesa. Mas eu já trabalhei também com Espanhol, 

quando... bem quando foi implantado o Espanhol, eu peguei algumas aulas porque eu gosto, né... É 

uma disciplina que tem assim algumas coisas a ver com a gente. Eu peguei Espanhol também.  

 

Desse modo, o professor pode até ser direcionado a disciplinas pertencentes a outros 

campos do conhecimento, mesmo sem possuir a habilitação específica: 

 

SD 53 - Cláudia: Quais as séries/anos ou outras disciplinas que leciona/ lecionou? 

Professora JO: No ano passado (2010) eu trabalhei com as disciplinas de Geografia, História e 

Inglês, e este ano estou com as disciplinas de Língua Portuguesa e Artes. E as séries que eu trabalho 

são do 6º ao 9 º ano. 

 

Em contrapartida, a área de Linguagens, para os professores efetivos, não apresentava 

muita “relevância”, pois são efetivos na cadeira de Língua Portuguesa, não precisando, 

portanto, completar o quadro com as demais disciplinas que compõem a área, como 

mencionado nas falas de dois professores efetivos: 

 

SD 54 - Cláudia: Quais as séries/anos ou outras disciplinas que leciona/ lecionou? 

Professor AB: Olha eu lecionei ... no início eu lecionei sempre Língua Portuguesa e no 

fundamental, da 5ª a 8ª, e lecionei Língua Portuguesa e Literatura, leciono até hoje, no Ensino 

Médio.  

 

SD 55 - Cláudia: Quais as séries/anos ou outras disciplinas que leciona/ lecionou? 

Professora MA: Eu trabalho de 5 a 8 e 2º grau, né ... e sempre... eu fiz Letras e já fiz o concurso em 

99, tomei posse em 2000, já dentro da minha área mesmo, Língua Portuguesa, né.  
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Assim, as condições funcionais de efetivo ou contratado determinavam a identificação 

como professor de Língua Portuguesa e Literatura ou como professor de disciplinas que 

variavam, implicando, assim, diferenças importantes à subjetivação do professor.   

 

O acontecimento da carreira: sentidos    

 

Estudando a carreira dos professores regulares e permanentes (leia-se efetivos), e dos 

que se encontram em situação precária (leia-se contratados), Tardif (2010) afirma que esses 

“[...] vivem trajetórias profissionais mais complexas e „hachuradas‟, com repercussões na 

própria aprendizagem do magistério e na edificação dos saberes profissionais.” (TARDIF, 

2010, p. 82), o que não difere do contexto educacional do Brasil, e também do contexto do 

município em questão. 

Em uma situação de entrevista, um sujeito-professor contratado fala sobre suas 

expectativas em relação à sua profissão, no que concerne à qualificação docente, embora saiba 

das restrições que sua situação funcional lhe impõe. Dessa forma,  

 

SD 56 - Cláudia: Quais são suas perspectivas em relação à sua profissão? 

Professor AN: Eu, no momento, eu acabei de terminar o curso, e a minha expectativa agora está 

mais pra línguas. Mas assim, eu gosto muito da Língua Espanhola, só que o que eu vejo, aqui na 

Barra, aqui pra mim, a Língua Espanhola, eu tenho que sair daqui, ir pra fora se eu quiser continuar. 

Então, no momento, ainda não é possível porque eu ainda não tenho um cargo público, uma 

efetivação para... Então, é mais difícil. 

 

O efeito de sentido mostrado aponta às escolhas relacionadas à formação em Letras. A 

identificação do sujeito pode privilegiar a língua materna ou a língua estrangeira, e o critério 

indicado é o gosto pessoal: “... a minha expectativa agora está mais pra línguas. Mas assim, 

eu gosto muito da Língua Espanhola,...”. Ao dizer que “é mais difícil” fazer uma 

especialização na condição de professor contratado, aponta à falta do apoio institucional aos 

professores com vínculo precário. Entretanto, destaca que está no início da carreira ainda, que 

está apenas acabando de terminar o curso. Isso supõe que mais adiante passará a uma situação 

estável. Ser contratado é ou deveria ser uma situação transitória.  

A continuidade nos estudos também é ressaltada por uma professora efetiva, que já 

está se preparando para o ingresso no mestrado, e que pretende, “se der”, fazer um doutorado. 

A qualificação profissional é vista pela professora como uma situação tranquila, pois sabe que 

sua situação é mais confortável do que a dos professores contratados. Aos efetivos são 

garantidas condições favoráveis para que realizem os cursos, ou seja, há liberação total das 
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atividades didático-pedagógicas por todo o período com remuneração, e a garantia de que seu 

cargo estará na mesma unidade escolar. Desse modo, a realização de cursos de qualificação 

avançados, como mestrado e doutorado, estão, para o sujeito-professor, na dependência de 

“querer” continuar seus estudos.   

 

SD 57 - Cláudia: Quais são suas perspectivas em relação à sua profissão? 

Professora GO: É, eu, como eu já disse, pra você anteriormente, eu tentei fazer o mestrado por 

duas vezes, né. Aí... eu penso em fazer, mas eu não sei assim, se eu quero ainda realmente, porque 

eu sempre quis fazer o mestrado, e eu fiquei muito tempo parada. Então, assim, eu acho que, de 

repente, querer também, nesse caso, é poder. Mas eu penso em continuar, quero fazer um curso de 

mestrado. Se der, doutorado, assim, seguir, continuar, né. Porque é bom pra gente, pra profissão da 

gente, e também pra gente como pessoa, como profissional também, né. 

 

A respeito da busca por um bem-estar pessoal na realização do trabalho docente, 

Tardif (2010, p. 90) considera que, em relação aos professores contratados, essa busca “[...] é 

muitas vezes contrariada por inúmeras tensões decorrentes de sua situação precária.”  

Já o sentido de crescimento contínuo, de maturidade adquirida no exercício da 

profissão, na sala de aula, aparece na SD a seguir, na qual se destaca a longa trajetória 

profissional da professora (efetiva).  

 

SD 58 - Cláudia: Como avalia sua trajetória profissional até aqui? 

Professora SI: Eu avalio como crescimento. Eu cresci. Maturidade, adquiri maturidade. [...] É 

muito interessante o contato com os alunos, [...]16, 17 anos na sala de aula com aluno, com esse 

contato. [...] Então, essa... a minha trajetória foi essa aí. [...] Os alunos comentam do meu trabalho, 

comentam com os alunos, comentam com os outros professores [...] Mas dentro da visão como 

profissional minha, eu creio que a sala de aula me proporcionou esse crescimento, por mais que as 

pessoas achem que não, eu acho que a gente cresce também na sala de aula. Quer dizer, é um 

processo que fez com que eu crescesse [...]  

 

O efeito de satisfação na carreira docente é ressaltado por formas linguísticas, 

principalmente das derivadas do verbo crescer: crescimento, eu cresci, esse crescimento, a 

gente cresce, fez com que eu crescesse. O contato com o aluno, a vivência na instituição, a 

sala de aula (16, 17 anos), tudo isso parece tocá-la. Essa realização, segundo ela, decorreu de 

sua experiência em sala de aula (é um processo que fez com que eu crescesse), e que também 

demonstra uma visão positiva e otimista da educação, culminando com o reconhecimento de 

seu trabalho por outros sujeitos da educação (Os alunos comentam do meu trabalho, 

comentam com os alunos, comentam com os outros professores).  
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Nessa mesma direção, a importância dada à universidade na carreira e na vida de outra 

professora efetiva é comentada, além de ressaltar a presença e a importância da instituição que 

pode lhe proporcionar estudo e satisfação na carreira docente.  

 

SD 59 - Cláudia: Como se tornou professora? 

Professora MA: Foi...as coisas foram acontecendo...foi por acaso, né...é...foi o primeiro curso que 

nós tivemos aqui, né...foi o primeiro curso que a UNEMAT ofereceu...os três primeiros cursos 

foram Matemática, Biologia e Letras. E eu me identifiquei mais com Letras porque eu corro de 

número, né. Então, eu me identifiquei mais com Letras, fiquei sabendo do curso e hoje eu vejo a 

diferença dele na minha vida, a importância dele na minha vida, você tá entendendo? 

Então...é...foi...aconteceu. Eu terminei em 99, já fiz o concurso, tomei posse em 2000 já, e... nós 

temos as dificuldades...mas ao mesmo tempo eu tenho satisfação também no meu trabalho, né. 

 

A escolha pelo curso com o qual se identificava, a importância do mesmo em sua vida, 

e a estabilidade profissional advinda desse (Eu terminei em 99, já fiz o concurso, tomei posse 

em 2000 já), tudo isso produz um efeito de reconhecimento pela instituição, e representa, no 

intradiscurso, um lugar para os sentidos que a professora atribui à universidade.  

Como se pode ver, há uma relação muito forte entre a professora e a universidade, o 

que não ocorre com outro professor (contratado), ao se referir sobre a ausência da 

universidade na escola onde trabalha, demonstrando um efeito de sentido de abandono por 

parte dessa instituição. Ele assim se manifesta: 

   

SD 60 - Cláudia: Qual é a sua participação na construção do sistema educacional do município 

de Barra do Bugres? (1ª PARTE) 

Professor MA: [...] Mas, o que eu quero dizer, professora, a nossa UNEMAT, ela tem que ser 

mais presente na nossa cidade, ela tem que ser mais presente. Tudo da universidade tem que ser 

revertido para a comunidade. É, estar em busca de projetos, entendeu? Parece que entram algumas 

pessoas lá no intuito de ter status, de crescer. São elitistas demais, na nossa universidade. Eu 

sempre estou, estou sendo crítico. Eu critico com muita força que a UNEMAT, ela tem que ser 

mais presente aqui na Barra. Ela (a UNEMAT) fez um trabalho aqui na área de Matemática, que a 

gente ficou com ciúme. Ela pegou um ou dois professores aqui, recém-formados, fizeram um 

trabalho aqui. Aí, o pessoal disse assim: “MA, por que você não exige que eles façam um 

trabalho?” Eu acho que a iniciativa deve ser da UNEMAT. (Cláudia: Um trabalho de quê? De 

pesquisa?”). É, um trabalho de pesquisa. Um trabalho de .... um projeto na área pedagógica. Ia 

ajudar porque, olha, essa formação continuada aí, é nós mesmos que fazemos a Formação 

Continuada. A UNEMAT tem que estar presente na escola nas formações continuadas.  

 

Ao contrário do que a palavra “crescimento” significou para a professora efetiva (SD 

58), na fala desse sujeito, crescimento tem outro significado. Não fala de seu crescimento 

como um professor que está inserido no sistema educacional do município, tampouco dos 

alunos que estão na universidade, mas sim do “crescimento” dos professores da instituição, 
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que procuram, segundo ele, “ter status”, distanciando-se de ações que deveriam ocorrer por 

meio da relação universidade-escola, entre elas, a formação continuada.  

Mostra que a área a qual pertence, Linguagens, está “descoberta” pela universidade na 

escola onde atua, mencionando, inclusive, a cobrança feita por seus pares a respeito dessa 

situação: “MA, por que você não exige que eles façam um trabalho?”.  

Esse distanciamento é questionado pelo professor e surte um efeito de cobrança, pois 

sabe que a pesquisadora é professora da universidade a qual critica (e cobra) e também da 

área de Linguagens. Talvez esse dito possa ser visto sob a forma de um “desabafo”, assim 

como informado à pesquisadora (na mesma pergunta), sugerindo também um efeito de 

inconformidade em relação àquilo que lhe fora prometido e que efetivamente não ocorreu (Cf. 

SD 61).  

Em relação às CP desse discurso, Pêcheux (2010a) lembrou que “[...] todo discurso é 

sempre pronunciado a partir de condições de produção dadas.” (PÊCHEUX, 2010a, p. 75). 

Nesse exemplo, as marcas das CP que constituem a discursividade desse enunciado remetem 

às condições históricas da produção e circulação desse discurso, ou seja, o sujeito-professor 

fala a partir de lugares que foram historicamente construídos, suas posições e também da 

ideologia que o interpela.  

Na SD 60, ele comenta sobre um assunto que remete à história pessoal significada 

pelo sujeito como uma mágoa, um ressentimento por ele não ter “crescido”, e que coube à 

pesquisadora compreendê-lo somente quando ele o retoma ao final da entrevista (SD 61). 

Nesse sentido, Indursky (2011) considera que há um discurso que estabelece interlocução 

discursiva com outro discurso, o que pode ser visto, então, na SD 61, desta maneira: 

 

SD 61 - Cláudia: Qual é a sua participação na construção do sistema educacional do município 

de Barra do Bugres? (2ª PARTE)  

Professor MA: [...] (Cláudia: O senhor está aqui desde 1990?). 90. (Cláudia: Sempre 

trabalhou na Educação?). Sempre. Estou com 27 anos (de Educação). Eu sou proveniente da 

Paraíba, eu trabalhei um tempo. Depois fui ao Maranhão, trabalhei um pouco no Maranhão. Eu 

trabalhei também na UNEMAT, nas parceladas. Comecei aqui e eles nos prometeram que iam 

aproveitar a mão-de-obra da cidade. Só que foi o contrário, não aproveitaram de forma 

alguma. E, na época, o governo era o Dante (de Oliveira) e ele veio aqui na Barra e prometeu que 

iria dar um incentivo pra UNEMAT pra aproveitar a mão-de-obra da cidade. Mas eu não sei o que 

aconteceu, ou deve ter sido algum esquema que veio lá de Cáceres. E o pessoal, inicialmente, o 

pessoal não queria vir pra cá, lá de Cáceres, da sede: “Ah, não. Eu não vou lá para Barra do Bugres, 

não. A cidade é pequena e tal. Lá não tem...”. Eu acredito que devam ter falado assim: a Barra não 

tem futuro. E eu acreditava que o Campus da Barra... ele não tinha possibilidade de crescer. 

Ninguém esperava, ninguém esperava que o Campus de Barra fosse vingar. Nisso, eles resolveram, 

devido ao salário que aumentou um pouco, aí ele se esfriou e aí eles vieram pra cá. Eu estou 

falando assim, que deve ter sido um esquema porque na realidade eu estava incluído na .. pra 

fazer esse trabalho aí.  
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Assim, as CP do discurso (SD 60) remetem a um discursivo anterior (SD 61) ao que o 

sujeito-professor estava dizendo. Ele se referia à promessa feita pelos idealizadores da 

universidade, que iam em direção a valorizar a mão-de-obra local. A partir dos fatos 

retomados na memória no momento em que ele enuncia (SD 61) caracteriza a posição de 

sujeito assumida. Tudo isso mostra a relação do discurso com o seu lugar em um mecanismo 

institucional extralinguístico (PÊCHEUX, 2010a). Ele demonstra um sentido de que tudo já 

estava certo para que fosse integrado à instituição, mas que por motivos políticos, isso não 

fora efetivado. Mesmo com o apoio de pessoas influentes na sociedade para integrá-lo à 

universidade, a fala do sujeito-professor adquire um efeito de sentido de traição, de que fora 

“traído” por aqueles que ali estavam construindo o campus, pois em sua opinião, ele já estava 

inserido nas práticas discursivas dessa universidade.  

Os enunciados (SD 61) podem ser vistos também a partir da memória discursiva, do 

interdiscurso. Portanto, uma memória exterior ao próprio sujeito-professor e que é, ao mesmo 

tempo, condição dele. E, nessa situação, o sujeito-professor, ao emitir o nome da 

universidade, remete à memória discursiva, provocando um efeito de sentido localizável para 

os interlocutores, visto que ambos compartilham do mesmo conhecimento sobre a instituição 

anunciada. Importa, também, explicitar que a imagem que o sujeito-professor faz da 

universidade, o modo como percebe essa instituição, relaciona-se àquilo que Pêcheux 

considerou sobre as FI, ou seja, que designam o lugar que os interlocutores se atribuem a cada 

um e ao outro, e a imagem que eles fazem do contexto, da situação na qual estão inseridos 

(PÊCHEUX, 2010a).  

Verifica-se também que a SD 60 aponta ao que Orlandi (2008a) argumenta sobre o 

papel da universidade como “prestadora de serviços”, ou seja, uma instituição que promove 

uma “filantropia intelectual”, um “salvacionismo”, “uma espécie de pronto-socorro 

universitário”, “uma hierarquização de interesses.” (ORLANDI, 2008a, p. 30-31). Tal função 

é criticada pela autora, pois ao desenvolver esse papel, a universidade poderia eliminar “[...] a 

possibilidade de que aqueles que têm sua prática no primário e no secundário possam 

formular e elaborar adequada e autonomamente suas questões e reivindicar condições para 

viabilizar soluções para suas dificuldades de ensino.” (ORLANDI, 2008 a, p.31).  

Portanto, em ambas as SD (60 e 61), é possível entender que pela insistência do dizer 

do sujeito é que se constrói a discursividade. Daí, então, o sujeito-professor se inconformar 

diante da situação em que se encontra, pois como lembra Pêcheux (2009, p. 279) “[...] a 

revolta é contemporânea à linguagem.” 
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A afirmação de seus saberes: eu, nós, a gente  

 

 

               [...] o que está na voz é justamente o que se 

sente, o que padece, e o que está na escritura é o 

articulado da voz. 

 

 Jorge Larrosa
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Nos gestos de escuta, as vozes, individual do “eu” e do coletivo “nós”, que também 

aparece como “a gente”, chamaram a atenção como um ponto de partida para as análises 

apresentadas a seguir: 

 

SD 62 - Cláudia: Como é que você pensa que deveria ser a formação continuada? 

Professora KA: Eu acho que é assim...é legal né. É uma troca de experiência bem produtiva, 

porque cada um passa na sala. Só que eu acho assim é que deveria...nós... focar dentro de um grupo 

um tema....é produzir um seminário para os próprios colegas e acaba, às vezes, ficando a desejar 

porque não tem retorno...fica só aquela coisa que vai levando, trabalha, troca de experiência ....fica 

assim...eu gostaria que acrescentasse, colocasse a mão na massa, né...Levasse, falasse, vamos 

gravar, vamos tirar uma foto, vou apresentar um convidado. Não há essa troca, não há essa 

interação [...].  

 

O sujeito-professor emprega o pronome em primeira pessoa, “eu”, e isso produz o 

efeito de sentido de que ele possui a sua própria opinião: “eu acho...”, “eu gostaria...”.  

Ao usar o pronome “nós”, situa-se como membro do grupo de professores ao qual é 

dirigida a formação; não fala em nome do grupo, mas como um “eu” que integra o “nós”, 

professores, destacando-se desse grupo.  

Embora o sujeito-professor inicie sua formulação avaliando a formação continuada 

como “uma troca de experiência bem produtiva”, por meio da locução adversativa “só que”, 

introduz a sua crítica, dizendo que “às vezes” as práticas “ficam a desejar”: “fica só aquela 

coisa que vai levando”, conduzindo desse modo a argumentação para outra conclusão, qual 

seja, que as práticas não são produtivas. 

Usando o pronome “eu”, marca a sua posição: “eu gostaria que acrescentasse, 

colocasse a mão na massa, né...”, avaliando o que falta (“não há”): “troca”, “interação”, 

“retorno”. Esses termos empregados apontam a uma construção teorizada de formação 
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continuada, já iniciada quando disse que esta se caracteriza como “uma troca de experiência 

bem produtiva”, que é a sua primeira avaliação.  

O uso de “essa” em “essa troca”, “essa interação” assinala o saber da professora a 

respeito da formação que imagina e deseja que seja concretizada.  Não fecha totalmente a 

questão. Expõe seu desejo no modo subjuntivo dos verbos: uma formação que acrescentasse, 

colocasse a mão na massa, levasse, falasse... não tendo uma resposta única, mas apostando no 

trabalho em conjunto, não distanciado, entre formadores e professores.  

Na SD a seguir, o professor começa seu pronunciamento na primeira pessoa: “eu, 

particularmente”, “eu vejo”, mas logo depois alterna com “a gente”, colocando-se dentro do 

grupo de professores ao qual é dirigida a formação.  

 

SD 63 - Cláudia: Como é que você pensa que deveria ser a formação continuada? 

Professor MA: Bom, é ...eu particularmente, aqui no nosso caso, eu vejo que a gente já tem 

maturidade para saber aquilo que a gente quer, né. Então, eu não acho, em minha opinião, não acho 

que foi uma formação boa, né. Que a gente precisa de uma formação que trabalhe aquilo que os 

nossos alunos têm dificuldade. E aí eu não vejo que atingiu 100%, né. (Cláudia: Mas aí você 

solicita ou vem lá de cima essa formação?). Bom, agora as coisas estão mudando aos poucos, né. 

Agora a gente já tem uma boa participação nessas tomadas de decisão.  

 

Torna-se então porta-voz desse grupo. O enunciado que aponta como sendo a sua 

opinião em relação à formação continuada assim se resume: “Que a gente precisa de uma 

formação que trabalhe aquilo que os nossos alunos têm dificuldade.” Esse saber que ele 

manifesta – que é preciso trabalhar com os professores a partir do que eles apontam como 

dificuldade dos alunos - como justificativa para a crítica feita ao trabalho de formação, não é 

retomado para explicação da negação da formação, que não “atingiu 100%”, não foi “boa”. 

Não obstante, esse pronunciamento afirma o sujeito-professor como detentor de um saber 

peculiar quanto à sala de aula, às necessidades de aprendizagem, ele se afirma por meio desse 

saber. 

Na SD a seguir, o sujeito-professor afirma o seu saber sobre o ensino de sua disciplina, 

empregando “eu”:  

 

SD 64 - Cláudia: Você segue algum referencial teórico pedagógico, os LD, por exemplo? 

Professor JU: Eu trabalho, desculpe-me, eu procuro...não vou nem pra um lado, nem pra outro. Eu 

penso ....principalmente quando vai chegando o vestibular, eu sou muito ligado nisso. Eu, 

infelizmente, talvez, já que eu ....eu me preocupo muito com o aluno para o vestibular. Eu sou 

muito nesse sentido. Às vezes, eu recebo algumas críticas, mas eu não vou me importar com as 

críticas. Preocupo com o vestibular, se o aluno tá indo bem no vestibular, se eu percebo que os 

meus alunos tão sendo aprovados no vestibular, aí eu me sinto cada vez mais feliz. Não adianta!   
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A recorrência do pronome pessoal “eu” marca a posição do sujeito-professor que tem 

a ilusão de ser “dono” do que diz. A isso, Pêcheux (2009) chamou de esquecimento número 1, 

ou seja, quando o sujeito tem a ilusão de ser a origem do que está dizendo. Ele retoma 

sentidos já existentes, e, ao falar, é “[...] interpelado em sujeito falante (em sujeito de seu 

discurso)” (PÊCHEUX, 2009, p. 147). Dessa forma, o sujeito-professor fala a partir de um 

lugar no qual lhe é permitido dizer (e fazer) (PÊCHEUX, 2009). No exemplo, ele se refere às 

suas práticas pedagógicas no Ensino Médio, e mesmo que essas não sejam as recomendadas 

pela escola onde trabalha, ele diz não se “importar com as críticas. Preocupo com o 

vestibular”, e segue fazendo a sua maneira: “Não adianta!”. 

É um professor que leciona há muito tempo na escola, e também no Ensino Médio. Ele 

indica, por meio de marcas pessoais (principalmente o pronome pessoal “eu”), como deve ser 

o trabalho com alunos que irão realizar avaliações ao término do EM, segundo sua opinião (e 

prática).  E, ao final, percebe-se um efeito de sentidos de realização pelo trabalho com êxito 

(se eu percebo que os meus alunos tão sendo aprovados no vestibular, aí eu me sinto cada 

vez mais feliz.). 

Vê-se, portanto, que a posição manifestada pelo sujeito-professor demarca sentidos de 

pertencimento, de identificação dos sujeitos-professores enquanto profissionais da educação. 

Em outro excerto, uma professora também utiliza “eu” para falar sobre a sua 

participação no sistema educacional, desta maneira:   

 

SD 65 - Cláudia: Qual é a sua participação na construção do sistema educacional do município 

de Barra do Bugres?  

Professora GL: Olha, eu participo muito, muito mesmo. As pessoas dizem assim: que eu sou uma 

contratada que todo mundo pensa que eu sou efetiva. Quando o pessoal do CEFAPRO veio aqui ... 

eles disseram: “ah, eu quero que você assuma o curso de formação.” Aí eu disse: “mas eu sou 

contratada.” “Não, não pode ser.” O que eu faço: eu falo demais, eu me posiciono, eu coloco a 

minha opinião onde eu sei... não é... apesar de ....então eu acho que eu tenho que buscar o debate, 

sempre questionando, questionando o meu aluno quando tem direito, corro atrás dos direitos do meu 

aluno, ensino pra eles. Então, eu acredito que eu tenho dado uma boa contribuição.  

 

Pela constante participação da professora nesses momentos, as pessoas responsáveis 

por essa formação no Estado (CEFAPRO) a reconhecem como uma pessoa capacitada para 

assumir a formação continuada na escola. Produz, também, um efeito de sentidos de 

militância; o sujeito não se omite em seu direito à voz. Participa ativamente em grande grupo, 

destacando-se, e o fato de ser opinativa surte o efeito de sentido de que é porta-voz dos 

colegas e que poderia liderá-los, assumindo o curso de formação. Assim também se coloca 
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como representante dos alunos quanto aos seus direitos; quando diz: “corro atrás dos direitos 

do meu aluno, ensino pra eles”, adere ao sentido de ensino da participação política.         

Observa-se que em todas as SD tomadas para análise, os sujeitos-professores afirmam 

a sua posição com base nos saberes constituídos na experiência docente. A sala de aula, a 

prática docente é o foco no qual se afirma o professor. Este resiste a proposições que não o 

toquem, que não se tornem necessidades suas. Com base nos saberes que vão constituindo 

historicamente, os sujeitos-professores respondem aos desafios que surgem, reproduzindo 

saberes mas também transformando-os.  

 

 

5.2 A DIVERSIDADE NO DISCURSO PEDAGÓGICO 

 

 

Se não fossem diferentes, se cada ser humano 

não diferisse de todos os que existiram, existem 

ou virão a existir, os homens não precisariam do 

discurso ou da ação para se fazerem entender. 

Com simples sinais e sons poderiam comunicar 

as suas necessidades imediatas e idênticas. 

 

Hannah Arendt
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A partir da elaboração dos PCN, tanto do Ensino Fundamental (BRASIL, 1998a) 

como do Ensino Médio (BRASIL, 2000), o tema diversidade é ressaltado em ambos os 

documentos. Esses “[...] foram elaborados procurando, de um lado, respeitar diversidades 

regionais, culturais, políticas existentes no país e, de outro, considerar a necessidade de 

construir referências nacionais comuns ao processo educativo em todas as regiões brasileiras.” 

(BRASIL, 1998, p. 6, grifos nossos). É o que se vê também, nas OC (MATO GROSSO, 

2007), em vários trechos, tais como: “Valorizar a diversidade manifestada nas diferentes 

linguagens (p. 24); Compreender e valorizar a diversidade manifestada nas diferentes 

linguagens (p. 60); Reconhecer-se enquanto sujeito constituído pelas e nas diversidades (p. 

61); “[...] o processo de construção da identidade depende também da compreensão, aceitação 

e respeito às diversidades social, cultural, política e das linguagens que as expressam.” 

(MATO GROSSO, p. 72, grifos nossos). 
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Esses documentos, além de enfatizarem o “[...] respeito às diversidades regionais, 

culturais, políticas existentes no país”, consideram a linguagem como “[...] a capacidade 

humana de articular significados coletivos e compartilhá-los [...]” (BRASIL, 2000, p. 5). 

Cabe lembrar que o locus desta pesquisa possui grande diversidade de povos e 

culturas: os indígenas, os remanescentes de quilombos, os assentados, e os trabalhadores que 

saem do Norte e Nordeste do país para o corte da cana-de-açúcar.  

Pensamos, então, a partir do exposto, que a tarefa que cabe aos sujeitos-professores 

das escolas estaduais do município em questão é: como lidar com as diversidades 

educacionais existentes nesse município? 

Assim, a diversidade aparece, nessa época de contemporaneidade, como um discurso 

novo que se instaura e ganha força. Apresenta-se, muitas vezes, sob a forma de inclusão, 

procurando atender ao princípio fundamental de direito de todos à educação, trazendo, por 

essa via, o sentido da igualdade e também da diferença. Para Ladson-Billings (2010, p. 21) as 

discussões sobre a diversidade “[...] se concentram no bem social e cívico que ela desempenha 

na sociedade.” Contudo, ressalta a autora, “Esse bem é raramente debatido.” (LADSON-

BILLINGS, 2010, p. 21). 

Pensando nesse contexto, os excertos analisados, na sequência, mostram as falas de 

sujeitos-professores que atuam em escolas que contemplam as diversidades educacionais. As 

posições-sujeito (indígena, quilombola, assentado, nordestino) estão bem marcadas nos 

discursos dos moradores do município, ou seja, nos discursos daqueles que não ocupam tais 

posições. Dessa forma, esses discursos aparecem, então, em vários contextos e, muitas vezes, 

revelam um sentido de preconceito, principalmente em relação a essa população sazonal. E, 

como consequência, ecoam também no discurso-pedagógico, pois muitos trabalhadores e seus 

filhos estão na escola. 

Contudo, em um movimento contrário ao sentido discriminatório que ocorre na 

sociedade local, a escola procura realizar um trabalho pedagógico na tentativa de apagar esse 

preconceito, como observado na sequência abaixo,  

  

SD 66 - Cláudia: Qual é a sua participação na construção do sistema educacional do município 

de Barra do Bugres? 

Professora KA: Bem...é...a partir do momento que eu estou aqui na Barra, aprendi a amar a Barra 

do Bugres...né...então eu...dentro dessa escola pública.... aumentar a autoestima....saber, aprender a 

diversidade que existe em Barra do Bugres pelo.... dentro dos problemas quanto ao alagoano, o 

sergipano, o pernambucano, o negro...então, a minha participação dentro da sala de aula, fora os 

projetos que a escola oferece, o Projeto Barra limpa, Projeto Show de Talentos, que só somam o 

grupo com objetivo, o meu trabalho dentro da sala de aula é necessário porque tem já muito 

respeito, né...existia muito bullyng contra os alagoanos...né. 
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Então era uma realidade muito pesada, muito feia, muito triste, né. E eu fui ver, aprender a 

diversidade aqui, né, na Barra. Então a minha participação justamente foi trabalhar com os meus 

alunos o quanto posso pra... um respeitar o outro, né. A escola também...ela trabalha também muito, 

né. Tem um maior respeito, porque existe essa diversidade ....eles não tem essa noção de conviver 

com o diferente, né...Mas é isso aí. 

 

Como a diversidade cultural inclui as diferenças culturais que existem entre as 

pessoas, tais como a linguagem, as tradições, gênero, etnia, credo, artes, costumes, e outros, a 

professora ressalta as origens desses alunos que são excluídas pelos demais; esses alunos 

excluídos são os filhos dos trabalhadores que chegam ao município para as frentes de 

trabalho no corte da cana. A professora, em sua fala, acredita que está neste caminho, o de 

incluir, por meio de seu trabalho em sala de aula com os alunos e que pode reverter esse 

quadro de exclusão juntamente com o apoio da escola. Esses enunciados apresentam, 

portanto, efeito de sentidos de tolerância em relação à diversidade que está na escola. 

 Observa-se também que ela usa o verbo no tempo passado “existia”, e que após o seu 

trabalho de intervenção com os alunos, tal atitude deixou de existir. O sujeito-professor 

evidencia incorporação do conhecido discurso da diversidade, bastante tematizado nas 

práticas de formação continuada promovidas na escola, produzindo um efeito de adesão ao 

mesmo. Defende que é necessário “aprender a diversidade”, reconhecendo-a, “conviver com o 

diferente”, ter “respeito”, ensinar àqueles que “não tem essa noção” que o “bulling” precisa 

ser combatido. Esse enfoque passou a fazer parte das práticas pedagógicas na sala de aula do 

sujeito-professor, que assume as características das pessoas que fazem parte da comunidade 

onde vive e trabalha. O sujeito-professor, nesse sentido, ainda, dispõe-se ao engajamento em 

programas oferecidos pela escola. 

A recorrência desse tema permeia trabalhos de alguns autores da Educação, como 

Nóvoa (2009, p. 09), ao afirmar que a diversidade se impõe como um tema obrigatório de 

reflexão e de intervenção. Assim, “[...] as questões da diversidade, nas suas múltiplas facetas, 

que abrem caminho para uma redefinição das práticas de inclusão social e de integração 

escolar.” Segundo o autor (2009), no início do século XXI, os professores são vistos, na 

sociedade, “[...] como elementos insubstituíveis não só na promoção das aprendizagens, mas 

também na construção de processos de inclusão que respondam aos desafios da diversidade 

[...]” (NÓVOA, 2009, p. 5). 

Em outro trabalho (NEGREIROS, 2012) tivemos a oportunidade de analisar em um 

ementário de disciplinas de Pós-Graduação a incidência nos discursos sobre Educação e 

formação do educador de temas referentes à inclusão, tão marcada na atualidade. Talvez seja 

prudente observar a sua origem, que remonta aos escritos de Comenius (século XVII), em seu 
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“Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos” (Didática Magna), quando as questões 

de igualdade ressoam na educação, ou seja, todos são iguais e possuem os mesmos direitos. 

No entanto, hoje se mostra o resgate deste tema, apesar de sua origem já bem distante, mas 

numa perspectiva de maior respeito à diferença, à diversidade.  

No que concerne a essa diversidade, presente nos discursos sobre Educação, Skliar 

(2003) apresenta uma pedagogia da diversidade, com um sentido de abrigar, não importando 

quem sejam aqueles a quem ela irá hospedar. Nas palavras do autor, “[...] uma pluralização do 

„eu mesmo‟ e de „o mesmo‟; uma pedagogia que hospeda, que abriga; mas uma pedagogia à 

qual não importa quem é seu hóspede, mas que se interessa pela própria estética do hospedar, 

do alojar.” (SKLIAR, 2003, p. 47). Nesse sentido, pode-se dizer que a professora “abriga”, 

então, o alagoano, o sergipano, o pernambucano, o negro. Mas, ao falar de “[...] escolas 

urbanas que atendem comunidades de baixa renda e da classe operária (muitas das quais são 

escolas opressivas que atendem crianças de cor)”, Skliar (2003, p. 47) afirma que essas “[...] 

são inundadas por um discurso da „cultura da pobreza‟”. Ou seja, é um discurso que, para ele, 

“[...] sugere que o problema do desempenho escolar reside nas características da posição 

social dos alunos e de suas famílias, e não na ineficaz atuação das escolas.” (SKLIAR, 2003, 

p. 19).  

Em outra fala, uma professora mostra também essa diversidade existente em uma 

escola de distrito, dessa forma: 

 

SD 67 - Cláudia: Como é o aluno que você recebe? 

Professora CL: Eu acho que já até citei, né. É uma experiência nova, porque se trata da Educação 

do Campo. Eu nunca tinha trabalhado. Eu já trabalhei com o ensino regular, com o MF, que é o 

ensino profissionalizante, mas assim, Educação do Campo é a primeira vez, e eu acho que está 

sendo válido a experiência, né. O aluno que eu recebo é o aluno que, além da comunidade que 

reside ali, é o aluno de assentamento, aluno de fazenda, aluno de indústria. Isto é, no ciclo, no 

período diurno; e, à noite, são alunos trabalhadores, né, que não tem uma faixa etária também. 

Então, assim, eu vejo assim até um pouco de dificuldade com os alunos, senhores e senhoras com 

mais de 50 anos que há muito tempo estão fora da sala de aula. Então, esse é o tipo de aluno que eu 

recebo, que eu trabalho.  

 

A unidade escolar, localizada em um distrito, na zona rural do município, atende a 

comunidade local formada pelo “aluno de assentamento, aluno de fazenda, aluno de 

indústria.”. A Educação do Campo, a que se refere a professora, está em conformidade com o 

que é prescrito nos documentos oficiais, no DECRETO Nº 7.352, DE 4 DE NOVEMBRO DE 

2010 - DOU 05.11.2010, que Dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa 
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, especificamente no art. 2º, desta 

maneira: 

 

Art. 2º São princípios da educação do campo: 

I - respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, políticos, 

econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia; 

 

Tais princípios também compõem a RESOLUÇÃO N. 126/03-CEE/MT, que: 

“Institui as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do Campo no Sistema Estadual 

de Ensino de Mato Grosso” 
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, no Art. 4º - Parágrafo único - assegurando aos alunos 

trabalhadores, mencionados pela professora, “que não tem uma faixa etária também”, e aos 

“senhores e senhoras com mais de 50 anos que há muito tempo estão fora da sala de aula”, 

uma universalização que: 

 

Incluirá a educação infantil e o ensino fundamental e médio inclusive para os que 

não tiveram acesso na idade própria, cabendo, em especial, ao Estado, garantir as 

condições necessárias para o acesso ao ensino médio e a educação profissional de 

nível técnico. (MATO GROSSO, 2003, s/p). 

 

A professora considera as singularidades dessa modalidade de educação. Mostra que 

os alunos da escola do campo são oriundos de diferentes espaços, uma comunidade 

constituída por diversidades, mas que, aos poucos, procura compreender a realidade da escola, 

suas concepções e práticas pedagógicas, atendendo às demandas, num conjunto de 

possibilidades e estratégias, mostrando a um só tempo a diversidade e a possibilidade de uma 

educação inclusiva. 

Mas a realidade vivenciada pela professora, por conta da demanda dessa população do 

campo (assentados, trabalhadores de fazendas, de indústrias), é permeada por uma 

dificuldade. Ou seja, ela ainda não sabe como lidar com essa diversidade, o que pode ser 

entendido como um espaço de tensão, pois nele convivem os alunos mais velhos (senhores e 

senhoras com mais de 50 anos que há muito tempo estão fora da sala de aula.) e os alunos 

mais jovens, na idade certa de escolarização. 

E essa é também a dificuldade de outra professora que ministra aulas em uma 

comunidade quilombola percebida na seguinte fala: 
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SD 68 - Cláudia: Como é o aluno que você recebe? 

Professora MA: Eu gosto deles, eles são... como eu diria eles são humildes, tímidos, sabe. Alguns 

têm vergonha até de perguntar, tirar dúvidas. Eles são... não são todos que são chegados à Língua 

Portuguesa, não. Acham difícil, complicado, leitura, texto, interpretação. Eles têm dificuldade de 

interpretar. Mas alguns se esforçam. Têm alguns que têm dificuldade, falta interesse, têm vários que 

não têm interesse. Os adultos mesmo não têm. Todos são da comunidade quilombola. Alguns são 

assim, perguntam, têm curiosidade, têm interesse.  

 

Apesar de não pertencer a esse território, a professora está inserida nesse por meio da 

escola. Ela se envolve com os alunos (“Eu gosto deles, eles são... como eu diria eles são 

humildes, tímidos, sabe.”), mas o efeito de sentido de dificuldade é em relação ao seu trabalho 

em sala de aula, que é percebido no nível interdiscursivo. Há também outro efeito de sentido 

de dificuldade, o qual é evidenciado pela própria palavra “difícil”, no intradiscurso. Ou seja, 

são os alunos que trazem esse sentido em relação à disciplina de Língua Portuguesa (Acham 

difícil, complicado/Tem dificuldade de interpretar/Têm alguns que têm dificuldade); difícil, 

para eles, é a produção de texto, a leitura, a interpretação.  

Assim, transformar a escola em um locus no qual essa diversidade seja respeitada é o 

grande desafio, pois ela deverá se tornar “[...] um espaço educativo que efetive o diálogo 

entre o conhecimento escolar e a realidade local, valorizando o desenvolvimento sustentável, 

o trabalho, a cultura, a luta pelo direito à terra e ao território.” (BRASIL, 2011, p. 13), pois 

segundo a professora “Alguns têm vergonha até de perguntar, tirar dúvidas”,  “Têm alguns 

que têm dificuldade, falta interesse, têm vários que não têm interesse.”, o que sugere uma 

ausência desse diálogo o qual é preconizado pelos documentos oficiais.  

Em outra situação, a professora da EJA menciona as desigualdades existentes nos 

grupos minoritários (mulheres, donas de casa, empregadas domésticas) que estão inscritas 

nessa modalidade de educação.  

 

SD 69 - Cláudia: Como é o aluno que você recebe? 

Professora SI: O aluno... bom, como eles são adultos, a aí eles já passaram da época de serem 

alfabetizados, mesmo aqueles que estão na 5ª série, que hoje, para nós, seria o 1º ano do 2º 

segmento, mesmo os alunos do 2º grau, a gente pega esses alunos com vontade de aprender, com 

vontade de terminar os estudos, de fazer o que eles não tiveram oportunidade na época correta. Por 

uma necessidade, principalmente o trabalho, eles têm o anseio de terminar os estudos para conseguir 

um emprego ou, na maioria das vezes, para conseguir um emprego melhor. Porque a gente percebe 

também... o que eu já percebi com os outros professores, esses anos todos, na modalidade EJA, que 

a maioria das mulheres são empregadas domésticas. Se elas não são, no caso aqui das alunas de 

manhã e da tarde, elas são donas de casa. E as alunas da noite são empregadas domésticas. Então 

elas anseiam uma melhora. Elas sentem que perderam muito em não poder concluir os estudos. Mas 

eles são muito animados. Eles são assim, nossa ... É gratificante você ver também o crescimento 

deles na sala de aula. 
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Embora essas pessoas tenham a sua própria história, elas compartilham de um mesmo 

sentimento, de uma mesma vontade, como a professora diz: “vontade de aprender, com 

vontade de terminar os estudos, de fazer o que eles não tiveram oportunidade na época 

correta.” As desigualdades, especialmente em termos de classe social, são retomadas pela 

professora que se refere ao tempo escolar o qual encontra-se defasado em relação às pessoas 

que concluíram a escolarização na idade certa (“já passaram da época de serem 

alfabetizados”).  

Os problemas sociais e educacionais em grupos minoritários necessitam de um projeto 

sócio-pedagógico diferenciado, considerando-se as realidades experienciadas por essas 

pessoas. As esperanças e os sonhos (“elas anseiam uma melhora. Elas sentem que perderam 

muito em não poder concluir os estudos”) são ressaltadas pela professora ao dizer que elas 

acreditam que é a educação que lhes poderá conferir um novo sentido às suas vidas. Há, 

também, na fala da professora, um efeito de sentido de gratificação em seu trabalho docente 

(“Mas eles são muito animados. Eles são assim, nossa ... É gratificante você ver também o 

crescimento deles na sala de aula.”), conseguido por meio de sua relação com os alunos da 

EJA. 

Já o sujeito-professor indígena ressalta a diversidade existente no município ao ser 

interrogado sobre a sua participação no contexto. Ele assim conclui: 

 

SD 70 - Cláudia: Qual é a sua participação na construção do sistema educacional do município 

de Barra do Bugres?  

Professor MA: Barra do Bugres tem o privilégio de ter essa riqueza cultural, né: indígena, 

migrantes, quilombolas. Então eu vejo que cada um desses grupos, vamos dizer assim, eles têm 

contribuindo bastante para o sistema educacional do nosso município. Que não seja um sistema de 

educação único, né, que seja flexível, que respeite as diferenças, as culturas, né. Então, é nesse 

sentido que eu acho que nós, nós daqui da nossa escola, temos contribuindo na construção do 

sistema de educação do nosso município. 

 

O enunciado do sujeito-professor faz eco ao enunciado do Referencial Curricular 

Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI), que considera: “O Brasil é uma nação 

constituída por grande variedade de grupos étnicos, com histórias, saberes, culturas e, na 

maioria das situações, línguas próprias. Tal diversidade sociocultural é riqueza que deve ser 

preservada.” (BRASIL, 1998b, p. 22). E é porque compreende (e vive) a diversidade que o 

professor indígena atribui sentidos que se constituem e significam nesse contexto educacional, 

mostrando a heterogeneidade do sujeito, do sentido e do dizer. E ele se reconhece nessa 

diversidade. No entanto, talvez seja necessário pensar se esse reconhecimento é possível para 

o sujeito-professor, se o desejo de ocupar um lugar nessa diversidade pode realizar-se 
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integralmente, pois ao fazer tal declaração, o que deseja o sujeito-professor é reafirmar a 

possibilidade de uma educação que se pretende específica e diferenciada para os alunos dessas 

comunidades.  

 Ele reafirma a identidade dos grupos que formam o município, e fala a partir de uma 

posição: faz parte dessa diversidade local que comporta o indígena, os migrantes e os 

quilombolas. E esses grupos, apesar de partilharem de um mesmo espaço discursivo, o 

município de Barra do Bugres, produzem discursos conforme o lugar em que estão inseridos, 

pois todo discurso é proferido num certo lugar, “[...] situado num tempo social e 

historicamente definido por um sujeito que ocupa um lugar na estrutura social da qual 

pertence.” (ORLANDI, 2012, p. 49).  

A despeito de todas essas comunidades estarem inseridas em um mesmo contexto 

educacional, do município de Barra do Bugres, o professor indígena adverte: “Que não seja 

um sistema de educação único, né, que seja flexível, que respeite as diferenças, as culturas, 

né.”, pois o contexto é único, mas os grupos que o compõem são diferentes. Ele almeja a uma 

educação que reconheça a multiculturalidade e a diversidade dessa região como elementos 

constitutivos dos processos de ensino e de aprendizagem. 

Respeito e reconhecimento. É o que o sujeito-professor indígena quer do sistema. Mas 

ele não quer apenas isso. Sua fala se dirige à pesquisadora, à interlocutora no discurso a quem 

pode dizer o que diz; uma situação que remete ao que Authier-Revuz (2011, p. 9) ressalta, 

“[...] não há discurso que não seja endereçado”. Para a autora, a dimensão do endereço vai se 

constituir de modo diferente segundo as condições concretas do dizer. Mas essa dimensão é 

inerente ao dizer, porque “o dizer „não endereçado‟ é ficção.” (AUTHIER-REVUZ, 2011, p. 

9). 

E essa diversidade atravessa a sala de aula e aparece com força nas propostas 

pedagógicas na contemporaneidade, como bem assinala Nóvoa (2011) ao mostrar as duas 

grandes realidades mundiais que se impõem como temas obrigatórios em debates de reflexão 

e de intervenção: a diversidade e as novas tecnologias. Essas, diz o autor, vêm para 

revolucionar o dia a dia das sociedades e das escolas; aquela, “[...] em suas múltiplas facetas, 

abre caminho para uma redefinição das práticas de inclusão social e de integração escolar. A 

construção de novas pedagogias e métodos de trabalho põe definitivamente em causa a idéia 

de um modelo escolar único.” (NÓVOA, 2011, p. 10). Para ele, deve-se “Compreender e 

trabalhar a diversidade, conduzindo os alunos pelos caminhos da aprendizagem, e incluindo-

os socialmente através do diálogo, constituem o desafio maior da pedagogia contemporânea.” 

(NÓVOA, 2011, p. 33). Assegura que, “Não se trata, apenas, de acolher e integrar estas 
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crianças e estes jovens; trata-se de conseguir que eles adquiram os instrumentos do 

pensamento e da cultura, o que implica uma atividade metódica, rigorosa, sistemática. Sem 

isso, a escola torna-se dispensável.” (NÓVOA, 2011, p. 34).  

Pensamos, então, que cada sujeito-professor que atua nas modalidades educacionais 

apresentadas (Educação do Campo, indígena, EJA, “quilombola”) procura, a sua maneira, 

lidar com as diversidades existentes no município. Tal postura, em termos de ensino e de 

aprendizagem, reafirma uma posição de compreensão e respeito. Há respeito pelos alunos. 

Não se quer com isso deixar de dar importância às práticas pedagógicas nessas comunidades, 

mas sim compreender o outro. Pois, se não fossem diferentes, os homens não precisariam do 

discurso ou da ação para se fazerem entender. 

 

 

5.3 O DISCURSO DA FORMAÇÃO CONTINUADA: DISCURSIVAS FORMAÇÕES 

 

 

 É preciso passar a formação de professores para 

dentro da profissão.  

 

António Nóvoa 
 

 

E é assim que o autor anuncia uma das três medidas a serem efetivadas no que 

concerne à formação de professores. A título de exemplo, a primeira delas. 

 

O campo da formação de professores está particularmente exposto a este efeito 

discursivo, que é também um efeito de moda. E a moda é, como todos sabemos, a 

pior maneira de enfrentar os debates educativos. Os textos, as recomendações, os 

artigos e as teses sucedem-se a um ritmo alucinante repetindo os mesmos conceitos, 

as mesmas ideias, as mesmas propostas. (NÓVOA, 2011, p. 535). 

 

 A formação continuada da rede estadual de ensino de Mato Grosso acontece via 

CEFAPRO
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. Uma formação específica para os professores da área de Linguagens com 
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ênfase no ensino de Língua Portuguesa, no município de Barra do Bugres, ocorreu em 2007 e 

2008 (GESTAR I e II), por meio de encontros presenciais e estudos dirigidos. 

Nos textos que compõem os materiais de apoio entregues aos professores cursistas, é 

possível ver a posição discursiva de reinscrição na FD dos PCN (1998a). Como no excerto 

abaixo: 

 

Enfatizamos já os objetivos do ensino-aprendizagem da língua: desenvolver nos 

alunos sua competência discursiva, que em última análise é a capacidade de 

compreender e produzir textos diversos, orais e escritos, em particular os de ampla 

divulgação na sociedade. (GESTAR II, 2008b, p. 108).  

 

Esses discursos, que circulam no currículo, reaparecem nas falas dos sujeitos-

professores, mostrando a inscrição desses sujeitos nesse discurso. A presença recorrente de 

tais enunciados nas falas desses sujeitos apresenta, segundo Nóvoa (2011), o discurso da 

moda. Em relação a isso, diz o autor:  

 

Há momentos em que parece que todos dizemos o mesmo, como se as palavras 

ganhassem vida própria e se desligassem da realidade das coisas. O campo da 

formação de professores está particularmente exposto a este efeito discursivo, que é 

também um efeito da moda. E a moda é, como todos sabemos, a pior maneira de 

enfrentar os debates educativos. É difícil não sermos contaminados por este 

discurso gasoso que ocupa todo o espaço e que dificulta a emergência de modos 

alternativos de pensar e de agir. (NÓVOA, 2011, p. 535). 

 

Há formações que também ocorrem em períodos contínuos, no decorrer do ano letivo, 

nas escolas da rede estadual. A Sala do Professor
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 é o momento no qual os coordenadores 

pedagógicos oferecem a formação continuada para todos os professores, independente da área 

de atuação. Assim, compete a cada unidade escolar planejar, de acordo com as necessidades 

da escola, essa formação, seja ela na forma de cursos, de oficinas, palestras, ou de outras 

atividades. 

A participação de professores contratados nessas formações não é obrigatória, mas 

muitos desses participam, por considerarem importante o que ocorre nesses momentos. É o 

que pensa uma professora ao relatar sobre a sua participação. 

 

SD 71 - Cláudia: Participa de cursos de formação continuada? Quais? Não, por quê? 

Professora GL: Olha, eu participo de todas as formações continuadas. Não só pela questão de obter 

pontos, né, a formação continuada para obter pontos. Mas mesmo quando falam que a formação 

continuada de uma escola vale ponto e não precisa fazer de outras, mesmo assim eu participo de 
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todas. As pessoas até falam: ah, mas você tá em todas! Porque eu acho que é ali que acontece um 

debate, né, você escuta outro professor comentando os seus problemas, e vai sempre crescendo. 

Algumas vezes os professores criticam a formação continuada, porque não é um tema muito 

relevante, porque a gente tá envolvido mais junto com os pedagogos e não com o pessoal de área, 

não tem muito específica. A não ser com o GESTAR que ....na linguagem, que na época eu estava e 

alguns outros momentos também que o CEFAPRO proporcionou. Mas fora isso, muito mesmo o 

grupão, mas eu sempre acho que tudo tem proveito, tudo tem utilidade, né.  

 

Para além da disponibilidade pessoal de participar o máximo possível de eventos de 

formação continuada disponíveis, a própria oferta suscita interrogar sobre como é feito o 

acompanhamento. Como o sujeito se filia aos discursos com os quais se depara na formação 

continuada? Quais as condições de empregar no seu ensino o que lhe é passado nas palestras, 

cursos e encontros? Como surge no professor o desejo de experimentar mudanças na sua 

prática em parceria? Será que a formação continuada, tal como está sendo disponibilizada, 

não está na contramão quanto a esse aspecto? 

Questões como essas apontam à necessidade de uma avaliação criteriosa da política e 

implementação da formação continuada.  Sem o engajamento efetivo do professor, no sentido 

de motivação à experimentação, corre-se o risco de que este faça o seu trabalho isoladamente. 

Conforme a AD, aprender está vinculado a modo de filiação discursiva do sujeito. Assim 

como o professor deve facilitar que o aluno se filie gradativamente a uma área do 

conhecimento a partir das experiências do currículo, a aprendizagem do professor necessita 

do estabelecimento de uma vinculação para efetivar-se para que faça sentido. Participar de 

cursos diversos como ouvinte garante que as propostas sejam aplicadas, experimentadas? 

Provavelmente não. Entretanto, ouvir os depoimentos dos colegas sobre um problema em 

comum pode ajudar na busca de soluções imediatas ou assinalar caminhos. Mas se a 

formação objetiva propiciar que o professor dê continuidade às propostas que lhe chamaram 

atenção, será preciso colocar esse objetivo e pensar em formas de alcançá-lo.    

Não é o que pensa uma professora efetiva de uma escola central ao ser questionada 

sobre a maneira de como deveria ser essa formação:  

 

SD 72 - Cláudia: Como é que você pensa que deveria ser a formação continuada? 

Professora AN: Assim, nunca se prepara na escola uma formação....fica assim aquela 

enrolação. Então, eu acho assim, eu sempre falei que deveria ser por área, trocar 

experiência...[Cláudia: ocorre tudo junto?] Tudo junto, eu acho que está perdendo tempo assim. 

Então eu acho que ali assim....com achar o melhor caminho para estar ensinando português, 

matemática, sabe assim...Porque, de repente, o professor tá trabalhando, tá dando certo, troca aquela 

experiência, eu acho que ajuda muito. Normalmente não. É...eles de repente delimitam assuntos 

que não têm nada a ver com sala de aula e fica assim, sabe...Pra gente que...compreendendo 

alguma coisa ....é certo que toda leitura, mas eu acho que pensar, direcionar mesmo assim para a tua 

disciplina, melhorar, sempre estar buscando assim...direcionar mesmo as questões. 



241 

 
 

Embora a professora se reúna com os seus respectivos pares nessas formações, 

configurando talvez um planejamento coletivo, o que se percebe, em seu dizer, é uma 

ausência de discussões teóricas mais aprofundadas sobre tais formações. Políticas de 

formação de professores apresentam um caráter prescritivo, e não se configuram a partir de 

consultas aos sujeitos a que se destinam. Nessa perspectiva, Nóvoa (2011) também acredita 

que nessas formações seria necessário 

 

[...] recusar o consumismo de cursos, seminários e acções que caracteriza o actual 

mercado da formação sempre alimentado por um sentimento de desactualização dos 

professores. A única saída possível é o investimento na construção de redes de 

trabalho colectivo que sejam o suporte de práticas de formação baseadas na partilha 

e no diálogo profissional. (NÓVOA, 2011, p. 536). 

 

Tudo isso suscita reflexões e questionamentos sobre até que ponto, nessas formações, 

são considerados os verdadeiros interesses dos professores. Assim, para Nóvoa (2009, p. 7), 

“[...] é essencial reforçar dispositivos e práticas de formação de professores baseadas numa 

investigação que tenha como problemática a ação docente e o trabalho escolar.”  

A opinião de outro professor, no que concerne à elaboração de atividades pedagógicas, 

também vai nessa mesma linha, ou seja, não está satisfeito com o que ocorre durante a Hora 

Atividade
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. Ele se sente desmotivado por causa da obrigatoriedade em ter que cumpri-la no 

espaço e tempo determinado pela escola, desta maneira: 

 

SD 73 - Cláudia: Prepara suas aulas? 

Professor JU: Sim, nossa, eu não conseguiria entrar numa sala se eu...preparar a aula. Eu tenho a 

oportunidade de preparar as minhas aulas aqui no Projeto Doce Vida, tem computador, tem papel, 

eu não tenho problema com relação a isso. Eu não gosto muito quando me forçam a fazer a Hora 

Atividade
239

 num momento que eu acho que não é aquele momento que eu consigo preparar as 

minhas aulas. Eu estar lá na escola na minha hora e eu não fazer nada, eu acho isso uma judiação, 

até pela experiência que eu tenho de vida, pelos meus conhecimentos que eu tenho, pela minha 

trajetória de vida, ficar fazendo uma coisa que não está inspirado para fazer naquele momento 

não dá certo, não dá certo. A Hora Atividade forçada, como tem acontecido ultimamente na 

escola Júlio Muller, eu acho uma judiação. Não só comigo, porque eu tenho tempo para fazer em 

outros lugares, e aí fico conversando com as pessoas, com os alunos, aproveitar para fazer uma 

coisa mais agradável. Eu não acho legal você fazer uma coisa que não está na hora de você fazer.   

  

A partir dessa sequência carregada por contradições, e ressignificadas como práticas 

sem sentido, apontando também para um questionamento, por que, qual o motivo de se 

realizar tal atividade, esse movimento também pode ser significado como fora dos 

parâmetros, fora das normas estabelecidas pela escola. Para Nóvoa (2009, p. 7) “Quanto mais 
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 As 10 horas referentes à elaboração de atividades pedagógicas e formação continuada.  
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se fala da autonomia dos professores mais a sua ação surge controlada, por instâncias 

diversas, conduzindo a uma diminuição das suas margens de liberdade e de independência.” 

Apesar de o sujeito-professor colocar em ação o próprio enfrentamento, é somente 

pela luta de classes que se pode entender essa assimetria da relação de forças. Ou seja, de um 

lado a figura do coordenador da escola, ocupando um lugar discursivo de poder, e de outro, a 

posição de sujeito-professor tendo que realizar, de maneira contrária a sua vontade, uma tarefa 

imposta pela escola, pelo sistema. Contudo, o que se percebe é, então, um efeito de resistência 

por parte desse professor. Faz mas não faz. E, a esse respeito, Nóvoa (2011) considera que 

“Grande parte dos discursos torna-se irrealizável se a profissão continuar marcada por fortes 

tradições individualistas ou por rígidas regulações externas, designadamente burocráticas, que 

se têm acentuado nos últimos anos.” (Nóvoa, 2011, p. 536). O que também remete ao que 

Tardif & Raymond (2000) discorrem sobre a carreira docente e o cotidiano escolar, isto é, 

“[...] saber como viver numa escola é tão importante quanto saber ensinar na sala de aula [...] 

a inserção numa carreira e o seu desenrolar exigem que os professores assimilem também 

saberes práticos específicos aos lugares de trabalho, com suas rotinas, valores, regras etc.” 

(TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 217).  

Ao contrário do que considerou o professor efetivo quanto à obrigatoriedade em ter de 

cumprir a Hora Atividade no espaço escolar, um professor contratado questiona a falta de 

valorização do tempo destinado à preparação de aulas, o que para ele, deveria acontecer da 

mesma forma como o é para os professores efetivos. Isso reforça a ideia anteriormente 

ressaltada por Althusser (1980, p. 19), ao falar das “[...] necessidades históricas impostas pela 

luta de classes proletária (luta de classes dupla: contra o aumento da duração do trabalho e 

contra a diminuição dos salários)”, desta maneira: 

 

SD 74 - Cláudia: Prepara suas aulas?  
Professor MA: Na realidade o nosso tempo é muito curto pra gente preparar as aulas, por quê? Eu 

não sou efetivo, eu sou interino. Então, eu não [tenho]? tempo, eu não disponho de tempo 

porque a Secretaria da Educação não nos oferece esse tempo. Deveria existir a Hora Atividade 

para os interinos, porque nós somos um profissional como qualquer outro. Fazemos o mesmo 

trabalho do efetivo. Então, a gente necessitava desse tempo pra preparar. A gente prepara, 

normalmente chega em casa, às vezes não tem nem tempo pra isso. Eu trabalho aqui e trabalho na 

prefeitura, em escola do município, a Escola Guiomar. 

 

o que também é endossado por outra professora contratada: 

 

SD 75 - Cláudia: Prepara suas aulas? 

Professora JO: Sim, eu preparo em casa pelo fato de eu ser contratada, então eu não tenho a minha 

Hora Atividade. Então, eu faço em casa e já levo tudo pronto. 
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Como efeito desse descontentamento, e até mesmo como forma de reivindicação, os 

trabalhadores da educação iniciaram estado de greve em 12 de agosto de 2013. Dentre as 

reivindicações da categoria, no âmbito estadual, está a garantia das horas atividades aos 

contratos temporários.
240

 Reverberando aquilo que Nóvoa já apontara: “Nada será conseguido 

se não se alterarem as condições existentes nas escolas e as políticas públicas em relação aos 

professores.” (NÓVOA, 2011, p. 17). 

 

 

5.4 O CURRÍCULO: LÍNGUA PORTUGUESA  

 

 

O currículo é a ligação entre a cultura e a 

sociedade exterior à escola e à educação. 

 

J. Gimeno Sacristán
241

 

 

 

Como o currículo de Língua Portuguesa é ressignificado pelos sujeitos-professores 

dessa disciplina em suas práticas pedagógicas? Para responder a essa questão, tomamos para 

análise algumas sequências discursivas, procurando mostrar efeito de sentidos sobre as 

práticas curriculares nos contextos educacionais pesquisados conforme indicaram esses 

sujeitos.  

Contudo, antes de se proceder a essa análise, faz-se necessário uma breve explicação 

sobre o conceito de currículo, e da inserção deste no campo da Educação, nos parágrafos 

subsequentes. 

Em Aulete
242

 pode ser encontrada a etimologia da palavra, ou seja, vinda do latim 

curric u lum, i, significa “ato de correr”; “carreira”; “local onde se corre”; relaciona-se, ainda, 

à carreira, a um percurso que deve ser realizado, ou significando um pequeno atalho, um desvio 

de caminho. 
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 Disponível em http://www.sintep.org.br/site_novo/Noticias/NoticiaVisualizar.aspx?id=2416. Acesso em 15 

ago. 2013. 
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 SACRISTÁN, J. Gimeno. Poderes instáveis em educação. Tradução de Beatriz Affonso Neves. Porto 

Alegre: Artmed, 1999. 
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 Disponível em 

http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&pesquisa=1&palavra=curr%EDculo#ixzz

2hVRsJlFE. Acesso em 12 out. 2013. 
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Já em Houaiss
243

, a definição de currículo é apresentada como “programação de um 

curso ou de matéria a ser examinada”. E no Dicionário Interativo da Educação Brasileira
244

 há 

a seguinte ideia: “Conjunto de disciplinas sobre um determinado curso ou programa de ensino 

ou a trajetória de um indivíduo para o seu aperfeiçoamento profissional”, sendo utilizado para 

designar um “plano estruturado de estudos”. O dicionário traz ainda a informação de que o 

termo apareceu, pela primeira vez, no campo da educação, em 1633, no Oxford English 

Dictionary.”
 245

 

Por fim, o Glossário de Termos da Educação
246

 indica que o currículo “[...] passou por 

diversas definições ao longo da história da educação.”, significando, tradicionalmente, “[...] 

uma relação de matérias/disciplinas com seu corpo de conhecimento organizado numa 

sequência lógica, com o respectivo tempo de cada uma (grade ou matriz curricular).” 

Mostrando, também, que “Esta conotação guarda estreita relação com „plano de estudos‟, 

tratado como o conjunto das matérias a serem ensinadas em cada curso ou série e o tempo 

reservado a cada uma.” 

Para falar sobre esse tema tão discutido na atualidade, Silva (2010, p. 17), historiciza 

sobre as diferentes teorias curriculares, mostrando os conceitos mobilizados por cada uma 

delas, a saber: 1) tradicionais, cuja ênfase estava no ensino, na aprendizagem, na avaliação, 

na metodologia, na didática, na organização, no planejamento, na eficiência, nos objetivos; 2) 

críticas, interessadas na ideologia, na reprodução cultural e social, no capitalismo, nas 

relações sociais de produção, na conscientização, na emancipação e libertação, no currículo 

oculto, na resistência; 3) pós-críticas, que contemplam a identidade, alteridade, diferença, 

subjetividade, significação e discurso, saber-poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia, 

sexualidade, multiculturalismo.  

Muito embora as discussões sobre o currículo mereçam mais aprofundamento teórico, 

as reflexões se estenderiam a um campo especializado de estudos, o qual contempla trabalhos 

de autores que se debruçaram sobre essa temática
247

. Percorrer esse “caminho” excederia, 

portanto, os objetivos desta pesquisa.  

Em relação às práticas pedagógicas desenvolvidas no currículo de Língua Portuguesa 

das escolas estaduais do município em questão, extraímos as seguintes SD para análise: 
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 Disponível em http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_curriculo.htm. Acesso em 12 
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 História da Educação Brasileira – Faculdade de Educação – Unicamp. Disponível em 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_curriculo.htm. Acesso em 12 out. 2013. 
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 Indicamos a leitura da obra de Silva (2010), Apple (1995), Lopes (2006), e Gimeno Sacristán (1998, 1999), 
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SD 76 - Cláudia: Qual a orientação que a escola dá para realizar o seu trabalho? 

Professora AN: Bom, a escola, desde quando eu cheguei, ela dá uma orientação que, ela dá apoio. 

Mas eu não concordo em alguns pontos, quando ela diz que nós temos que ser flexíveis em relação 

ao aluno. Eu acho que é ser flexível demais. Eles falam que a realidade deles é outra, e assim, mas 

eu acho que não é bem por aí, né. Porque se você deixa, porque assim é ... falam que aqui é 

diferente da cidade. O comportamento deles é maravilhoso, mas o desinteresse é o mesmo. Então, se 

a gente deixar assim, eles não vão crescer, não vão fazer nada, né. Então, eu não concordo com isso, 

que eles vêm pedir pra gente ser mais leve, mais flexível. Nesse ponto eu não concordo. Mas quanto 

ao apoio, nós temos uma coordenadora que vem três vezes por semana, está sempre aqui, conversa 

com a gente, auxiliando no que for preciso, conversando com os alunos. Mas apenas nesse ponto 

que eu acho negativo: eles quererem que a gente seja muito flexível com eles. Em relação, não só 

ao conteúdo, por exemplo, assim: eu trabalhei, trabalhei com eles um certo ponto. Eles acham 

assim, que nós temos que ser mais flexíveis com eles em relação às notas, por exemplo. Aí eu não 

concordo porque eu acho que eles têm que buscar mais também, né. Não é pelo fato de eles 

morarem no sítio e assim por diante, porque se eles forem pra cidade, pra cidade, pra fazer 

uma faculdade, a concorrência vai ser a mesma, né. Então, eles têm que estar sabendo disso.  

 

Mesmas oportunidades. É o que almeja a professora da escola do assentamento rural 

para os alunos dessa localidade; chances iguais aos alunos do campo e da cidade no que 

concerne ao desempenho nas Avaliações em Larga Escala (ALE). Para a professora, todos 

merecem o mesmo ensino, independente da localização da escola, assim como os conteúdos 

curriculares devem ser os mesmos nas duas instituições. A professora parece alinhar-se à 

posição defendida por Gimeno Sacristán:  

 

[...] as funções que o currículo cumpre como expressão do projeto de cultura e 

socialização são realizadas através de seus conteúdos, de seu formato e das práticas 

que cria em torno de si. Tudo isso se produz ao mesmo tempo: conteúdos (culturais e 

intelectuais e formativos), códigos pedagógicos e ações práticas através dos quais se 

expressam e modelam conteúdos e formas. (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p. 16). 

 

A garantia de escolarização, a permanência e a qualidade do ensino para essas 

comunidades, estão também sob o prisma de Nóvoa (2011, p. 54), ao considerar que:  

 

Durante muito tempo, a escola resolveu grande parte dos seus problemas fechando 

as portas às margens. A escola era apenas para alguns e os „outros‟ ficavam do lado 

de fora. Esquecemo-nos que são as margens que definem a página, para retomar a 

bela imagem de Jean-Luc Godart. Hoje, todas as crianças e todos os problemas estão 

dentro da escola. Este gesto tornou-nos mais humanos e obriga-nos a dois exercícios 

que definem a ação educativa: a palavra e o diálogo. 

 

Na SD 76, a professora retoma a posição da escola, relatando o enunciado discursivo 

da flexibilidade no trabalho docente junto aos alunos da zona rural.  No seu próprio 

enunciado, ela atribui ao discurso da escola certa distorção quanto à compreensão da 

flexibilidade como facilitação da nota.  
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Algo sempre escapa. Embora saiba da dificuldade de não seguir a proposta indicada 

pela coordenação, a professora não se rende a ela, o que é comprovado em expressões 

recorrentes: “Mas eu não concordo em alguns pontos”, “Então, eu não concordo com isso”, 

“Nesse ponto eu não concordo”, “Aí eu não concordo porque eu acho que eles têm que 

buscar mais também”. Vê-se, então, o uso da negação, a partir do qual se pode reconhecer que 

duas posições antagônicas se apresentam. A opinião não é compartilhada: de um lado, a 

coordenadora pedagógica com a flexibilidade das notas, de outro, a professora, que não 

concorda com essa flexibilidade. Há, portanto, um efeito de sentido de resistência na atitude 

da professora, pois não quer reproduzir a orientação indicada pela escola, com a qual não 

concorda.   

Apesar dessa divergência de ideias entre a professora e a coordenadora pedagógica na 

instituição escolar, na entrevista, há, ao contrário, uma situação já assinalada por Authier-

Revuz (2011, p. 10) ao retomar Bakhtin. Ou seja, “[...] para chegar à metáfora de um discurso 

„drama que comporta três papéis‟– locutor, ouvinte e voz do já-dito, ressoando nas palavras – 

não um duo, mas um trio”. Assim, na SD, a professora
1 

(locutor), ao articular sua resposta à 

pesquisadora
2 

(ouvinte), o faz de uma maneira direta por meio do enunciado “Porque se você 

deixa, porque assim é...”. E, em pontos de articulação, no fio do discurso, especificamente ao 

final da resposta, ouve-se a voz do já-dito
3
, “porque se eles forem pra cidade, pra cidade, pra 

fazer uma faculdade, a concorrência vai ser a mesma, né.”, que retoma a sua posição de 

sujeito-professor que não concorda com as orientações da escola, e traz esse já-dito que 

endossa a sua opinião.  Nessa sequência, assim como assinalara Bakhtin, é possível, então, 

visualizar a metáfora do discurso: “não um duo, mas um trio.” 

Certo é que na época da atualidade, a escola é uma instituição que se expande, se 

desloca da cidade/urbano e ocupa outros espaços. O currículo alcança, então, outras culturas, 

outros territórios. O deslocamento de uma instituição da cidade para o campo, que comporta, 

inclusive, políticas educacionais para atender a uma demanda específica (Educação do 

Campo) requer outro olhar para esses espaços que são “[...] absolutamente distintos em sua 

constituição e em seus sentidos.” (ORLANDI, 2011, p. 699). Assim, “[...] o espaço significa, 

tem materialidade e não é indiferente em seus distintos modos de significar.” (ORLANDI, 

2010, p. 13).  

Em outra SD, o professor de uma escola de distrito assim se manifesta: 
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SD 77 -  Cláudia: Como você trabalha o currículo de Língua Portuguesa? 

Professor MA: Integrado e com avaliação contínua. A gente faz avaliação com as crianças 

continuamente porque é a exigência da escola, do sistema. Então, é dessa forma que nós 

trabalhamos a leitura, exclusivamente a leitura e a escrita. 

 

Ao responder à pergunta, o sujeito-professor, de maneira direta, não se exime de 

mostrar a sua posição: faz apenas o que é exigido pela escola, pelo sistema (porque é a 

exigência da escola, do sistema.), mostrando duas posições bem marcadas: de um lado, 

aqueles que estão no poder, que elaboraram e fazem cumprir o currículo; e de outro, aqueles 

que o colocam em prática. Essa segunda posição, ocupada pelo professor, e da maneira como 

ele a ocupa, mostra que não há lugar para os saberes produzidos por esse sujeito, o que pode 

ser comprovado pelo enunciado “A gente faz avaliação com as crianças continuamente 

porque é a exigência da escola, do sistema”, tampouco espaço para discussões mais 

abrangentes dentro do currículo de língua, ou seja, a posição do professor é de concordância 

com o que prescreve a escola. 

O nós inclusivo (“é dessa forma que nós trabalhamos”), pode relacionar-se à posição 

que ocupa como sujeito-professor contratado. Contudo, não é possível saber se é apenas ele 

quem assume a postura de acatar o que a escola exige que se faça, ou se são todos os 

professores, ou ainda, somente os professores contratados.   

 Percebe-se como se reforça, nesse recorte, um efeito de sentidos de concordância. E é 

nessa direção que Michael Apple, inscrito nas teorias críticas de estudos curriculares, aborda o 

papel ideológico do currículo. Para Apple, o currículo se relaciona diretamente às estruturas 

econômicas e sociais de uma sociedade. Mostra, em seus estudos, que a seleção que o 

constitui é obtida por meio de um processo cujo interesse atende às classes sociais 

dominantes. Em relação ao conhecimento, perpassado pelo currículo, ele assim se posiciona: 

 

[...] nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum modo 

aparece nos textos e na sala de aula de uma nação. Ele é sempre parte de uma 

tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do 

que seja conhecimento legítimo. É produto das tensões, conflitos e concessões 

culturais, políticas e econômicas que organizam e desorganizam um povo.” 

(APPLE, 1995, p. 59). 

 

Fazendo um contraponto entre os trabalhos de Michael Apple e Michel Pêcheux, 

percebe-se a importância da noção de ideologia para ambos os autores, já que tanto para um 

como para outro a ideologia envolve sujeitos e sentidos. É preciso lembrar, no entanto, que 

embora tais estudos tenham a ideologia como ponto em comum, eles não se sobrepõem, pois 

o objeto teórico de cada um desses é distinto: o primeiro, o currículo; o segundo, o discurso.  
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Apple também se interessa em saber que relações de poder estão imbricadas no 

processo que constituiu determinado currículo. Na instituição escolar, preocupa-se tanto com 

questões curriculares quanto ideológicas, no que concerne ao processo de disseminação do 

conhecimento oficial pela escola. O autor supõe, criticamente, que a escola [apenas] transmite 

e reproduz conhecimento. O que se pode constatar na fala do sujeito-professor ao dizer que 

realiza avaliações continuamente porque o sistema exige.  

Na visão de Apple (1995), no currículo, 

 

[...] o que conta como conhecimento, as formas como ele está organizado, quem tem 

autoridade para transmiti-lo, o que é considerado como evidência apropriada de 

aprendizagem e _ não menos importante _ quem pode perguntar e responder a todas 

essas questões, tudo isso está diretamente relacionado à maneira como domínio e 

subordinação são reproduzidos e alterados nas sociedades. (APPLE, 1995, pp. 59-

60). 

 

Na formulação do sujeito-professor, a adesão ao sentido do que deve ser feito aparece 

no intradiscurso como uma prescrição da escola, do sistema. Pensar o sujeito em sua relação 

com o sistema, com a escola, como político-social remete ao que Pêcheux (2009, p. 82) já 

dizia: “[...] todo processo discursivo se inscreve numa relação ideológica de classes.”  

Ao falar sobre a ideologia, Pêcheux propõe uma reflexão sobre duas noções 

fundamentais na teoria do discurso: língua e sujeito. Uma relação existente entre a língua e a 

ideologia e, consequentemente, sobre o sujeito discursivo (ORLANDI, 2012). E aqui se pode 

constatar que “[...] a língua também não é transparente nem o mundo diretamente apreensível 

quando se trata da significação, pois o vivido dos sujeitos é informado, constituído pela 

estrutura da ideologia.”, diz a autora citando Pêcheux (ORLANDI, 2012, p. 49). Vê-se, então, 

que é um discurso que está funcionando, e que ao chegar à escola é repassado aos sujeitos-

professores, e esses, por sua vez, o inserem em suas práticas pedagógicas. E no exemplo 

acima, sem contestar. 

Ao aprofundar os estudos sobre a luta ideológica de classes em Semântica e discurso: 

uma crítica à afirmação do óbvio (2009a), Pêcheux mostra a sua posição no que concerne à 

ideologia, ou seja, ele a define como o “espírito de uma época” 
248

, como um espaço anterior à 

luta de classes. Para ele, o que há é uma “Ideologia em geral” como interpelação dos 

indivíduos em sujeito, realizada por meio das Formações Ideológicas, e não uma ideologia 

para cada classe social, pois para ele,   
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 Para Pêcheux, “[...] a ideologia não se produz sob a forma geral de um Zaitgeist (isto é, o espírito do tempo, a 

„mentalidade‟ de uma época, os “costumes de pensamento”, etc.)” (PÊCHEUX, 2009, p. 130). 
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[...] é impossível atribuir a cada classe sua própria ideologia, como se cada uma 

existisse em seu próprio campo „antes da luta de classes‟, com suas próprias 

condições de existência e suas instituições específicas, de tal sorte que a luta 

ideológica de classes fosse o ponto de encontro de dois mundos distintos e 

preexistentes, cada um com suas próprias práticas e sua „visão‟ de mundo, sendo 

esse encontro seguido pela vitória da classe „mais forte‟, que então imporia sua 

ideologia à outra. (PÊCHEUX, 2009, p. 130). 

 

 Ao falar sobre sua experiência no campo curricular a Gandin
249

, Apple destaca a 

função das “[...] teorizações críticas no processo de lutas contra-hegemônicas e enfrentamento 

às atuais dinâmicas de poder das políticas neoliberais e neoconservadoras.” (GANDIN et al, 

2012, p. 175), além de evidenciar a relação entre o currículo e o conhecimento escolar; tais 

discussões sempre irão se situar em torno do papel ideológico do currículo. 

Chegar à ideologia por meio do discurso. É o que pretendia Michel Pêcheux. 

Chegar à ideologia por meio do currículo. É o que pretende Michael Apple. 

 Retomando as considerações, em outro momento, a professora de uma escola 

periférica fala de sua trajetória, tendo o currículo como pano de fundo.  

 

SD 78 - Cláudia: Como você trabalha o currículo de Língua Portuguesa? 

Professora GL: Olha, antes, o meu currículo era bem voltado para a gramática. Trabalhava muito 

assim gramática e embasado na Literatura, independente da série, eu sempre gostei da Literatura, 

né. Era o meu foco. Mas, depois, com os estudos e todos estes debates, eu percebi que a gramática 

não era realmente tudo, não era, sabe, aquele início era a gramática. E aí eu foquei mais nos 

gêneros textuais, na produção de texto, que é trabalhosa, mas ela é extremamente importante para 

esse trabalho. Então, mais voltado nos gêneros textuais.   

 

Como assinala a professora, antes ela trabalhava de uma maneira, utilizando-se dos 

métodos ditos “tradicionais” de ensino de língua, cujo enfoque recaía sobre a gramática 

normativa. Mas percebia um espaço para a criação. Cabia a Literatura nesse ensino, e como 

ela mesma menciona, “eu sempre gostei de Literatura”.  

O advérbio depois, indicando posterioridade, demonstra que os estudos e debates aos 

quais teve acesso modificaram a sua maneira de ensinar a língua. A ideia de percurso: do 

ensino “tradicional” (“bem voltado para a gramática”), ao ensino “contemporâneo” com 
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ênfase nos gêneros textuais, na produção de textos (“Mas, depois, com os estudos e todos 

estes debates, eu percebi que a gramática não era realmente tudo, não era, sabe”), é 

compreendida pelas formas adverbiais (antes, depois), no intradiscurso, funcionando como 

referência temporal da trajetória profissional da professora, indicando um sentido de 

movimento de seu ensino, de acordo com o interdiscurso da área.  

Demonstra também um efeito de sentidos de adesão a esse ensino (por meio dos 

gêneros textuais). Talvez essa adesão possa ser entendida, num primeiro momento, como um 

sentido de reprodução dos conteúdos curriculares, ou seja, ela “reproduz” tais conhecimentos 

advindos “desses debates, desses estudos” em sua prática docente. Entretanto, é possível 

perceber, nesse percurso, um desejo em aprender, um aperfeiçoamento de sua formação, e 

que “transformou” o seu ensino, anteriormente voltado para a gramática (mais antigo), em 

um ensino pautado sobre os gêneros (mais atual). Um sentido de educar e educar-se nessa 

trajetória. Uma viagem no ensino de língua. 

E o gosto pessoal aparece na fala de uma professora, ao comentar sobre o currículo de 

Língua Portuguesa, desta maneira: 

 

SD 79 - Cláudia: Como você trabalha o currículo de Língua Portuguesa? 

Professora MA: Olha, eu gosto muito de trabalhar o texto e a gramática já junto, porque você 

trabalhar o texto e trabalhar a gramática separada não faz sentido. Então, a gramática dentro do 

texto é muito mais interessante para o aluno, porque é mais fácil dele assimilar. Outra coisa que eu 

gosto muito de trabalhar também é com música. Música, Milton Nascimento, Caetano Veloso, 

Raul Seixas, eu gosto muito de trabalhar, principalmente na 8ª série. Na época eu trabalhava 

muito com a 8ª série. Produzia muito efeito, o aluno aprendia melhor, ele tinha mais motivação, e eu 

não gosto de me prender ao livro didático. O livro didático pra mim é só um apoio. Eu gosto de 

buscar textos novos na internet, eu gosto de trazer vídeos, e trabalhar dessa forma, eu acho que o 

aluno se interessa mais. Eu acho que o livro didático deixa muito preso e deixa o aluno muitas 

vezes preguiçoso.  

 

Ensinar língua materna por meio de outras fontes que não só o livro didático é um dos 

caminhos escolhidos pela professora em sua trajetória docente. A apreciação musical e os 

intérpretes cuja produção lhe agradava foram levados para a sala de aula no ensino de língua. 

Para ela, a escolha por tais recursos pedagógicos “Produzia muito efeito, o aluno aprendia 

melhor, ele tinha mais motivação.”, opinião que é reforçada ao dizer “eu não gosto de me 

prender ao livro didático.”, produzindo, dessa maneira, um efeito de resistência em relação 

ao livro didático. Percebe-se, também, um efeito de sentidos de reelaboração no que concerne 

aos conteúdos curriculares repassados por esse referencial teórico pedagógico, ou seja, tais 

conteúdos são reelaborados (transformados) a partir de outro referencial (música). A 
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professora ressalta que o seu modo de trabalhar está relacionado com o seu gosto, sugerindo 

que o gosto do seu aluno está também implicado.     

Ao tratar dos usos do livro didático, no Brasil, Lopes (2006, p. 48) considera que o 

mesmo “[...] é visto como orientador pedagógico do trabalho do professor, expressão de uma 

matriz curricular a ser apresentada a todas as escolas, capaz de garantir uma cultura comum 

entendida como desejável à população em geral.”, o que não parece ser a opinião da 

professora, pois, a partir de sua prática, construiu outras imagens em relação ao livro didático, 

quais sejam: 1) de si em relação aos livros didáticos “não gosto de me prender ao livro 

didático – ele é só um apoio”; 2) do aluno em relação ao livro didático – “deixa o aluno 

muito preguiçoso”. Isso foi compreendido por Pêcheux (2010a, p. 81) ao mostrar que “[...] o 

que funciona nos processos discursivos é uma série de formações imaginárias”, as quais 

designam o lugar que o emissor e o destinatário atribuem cada um a si mesmo, e ao referente. 

Nota-se que a recorrência das marcas linguísticas “eu gosto de” (trabalhar, buscar, 

trazer) em várias passagens da SD, sobre os gostos pessoais, mostra marcas da subjetividade 

da professora, as quais são refletidas em suas práticas. A música desloca-se para a sala de 

aula como pretexto para ensinar a gramática dentro do texto (letras musicais). E mais, não só 

a música, como também “textos novos na internet, vídeos”, incorporaram-se às práticas 

pedagógicas da professora, pois acredita que dessa maneira, “o aluno se interessa mais pelo 

que é ensinado.” 

Quanto ao modalizador “eu acho que”, Barbisan et al (1995, p. 73) o compreendem 

“[...] como marca que explicita no intradiscurso a presença do eu como autor de seu dizer e 

contraditoriamente denuncia as vozes que falam por ele.” As autoras analisam o uso desse 

modalizador sob a ótica discursiva nas falas de alunos e professores de quatro escolas da 

cidade de Porto Alegre. Afirmam que: “Tematizando o eu, o falante, com eu acho (que) p, 

tem a ilusão de ser a fonte do que diz [...]” (BARBISAN et al, 1995, p. 81). Essa ilusão do 

sujeito, continuam as autoras, “[...] se mostra com função catafórica, como se o falante 

anunciasse que o que vai dizer a seguir lhe pertence.” (BARBISAN et al, 1995, p. 81). “Eu 

acho que o livro didático deixa muito preso e deixa o aluno muitas vezes preguiçoso”, 

aparenta a ideia de que essa opinião, demonstrada pela professora, originou-se dela.  

Ao se identificar com a música, como uma forma de ensinar língua, a professora 

manifesta, então, os seus gostos, os seus desejos. E são nesses momentos de manifestação que 

podem ser flagrados os processos de identificação do sujeito. E a memória, constitutiva do 

discurso enquanto uma rede de relações, que está na ordem do interdiscurso, do já-dito 
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(PÊCHEUX, 2009), representa um espaço de saberes prontos a se manifestar. Ela concorre 

para que se produza a identidade dos sujeitos.  

Na sequência, outra SD, na qual a professora também se refere às orientações 

recebidas em uma formação continuada: 

 

SD 80 - Cláudia: Como você trabalha o currículo de Língua Portuguesa? 

Professora MI: Como um todo? [Cláudia: você faz distinção de trabalhar com uma parte?] 

Bom, a gente trabalhava mais a parte textual. Porém, agora, depois dos cursos que nós fizemos 

na formação continuada, a gente tá trabalhando a questão mais por... em gênero, né, através 

dos gêneros linguísticos.  Então a gente trabalha, por exemplo, carta, recentemente nós fomos 

convidados para participar do concurso, né. E a gente trabalhou com os alunos em relação à carta, 

né. Aí trabalha toda a estrutura da carta, aí a gente coloca pra que eles possam colocar todas as suas 

experiências em relação à... com título, mandar uma carta pra um tio, pra um vizinho...aí depois 

vem toda aquela montagem da estrutura. 

 

A fala da professora serve como exemplo para mostrar como o currículo é 

ressignificado por ela. A palavra currículo, que aparece na pergunta, suscita que fale em 

“formação continuada”, sem usar a palavra currículo. Os professores de Língua Portuguesa 

das escolas estaduais desse município receberam a mesma “formação continuada”
250

, na qual 

são encontradas as discussões que se pautam sobre o ensino dos gêneros textuais/discursivos. 

  Mas são também falas recorrentes que se inscrevem no discurso do currículo e da 

formação. Dessa maneira, a sequência de enunciados mostra que a professora trabalha os 

gêneros textuais (linguísticos, segundo ela) em sala de aula, apresentando, como exemplo, um 

gênero (carta) que fora construído com seus alunos em uma sequência didática.  

Deixa claro que começou a abordagem didática com os gêneros após participar da 

formação continuada, mostrando, dessa forma, que aprendeu e levou esse conhecimento para 

as suas práticas em sala de aula. É, portanto, um efeito ideológico de adesão ao discurso 

dominante do currículo. Percebe-se que esse discurso está funcionando, pois a fala da 

professora está em consonância com as práticas que estão se manifestando no ensino. Nesse 

caso, o ensino é pautado sobre os gêneros textuais/discursivos, que pressupõe um movimento 

curricular, e que tem a sua gênese nos estudos do teórico russo Mikhail Bakhtin (1929), como 

observado no esquema a seguir: 
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          Mikhail Bakhtin - Estética da criação verbal - Os Gêneros do Discurso (1929) 

 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN – Língua Portuguesa – EF e EM (1998; 2000) 

 

GESTAR I e II (Programa Gestão da Aprendizagem) Linguagens (2008) 

 

Centro de Formação de Professores – MT (CEFAPRO) 

 

Formação Continuada – Sala do Educador 

 

 Práticas Pedagógicas – ensino de Língua Portuguesa 

  Figura 58 – Movimento dos gêneros textuais/discursivos no currículo de Língua Portuguesa          
  Organização: NEGREIROS, Cláudia Landin; 2013. 

 

A professora se refere a duas perspectivas de ensino de língua: a primeira, cujo objeto 

é o “texto” (“a gente trabalhava mais a parte textual”), indicando uma perspectiva embasada 

na linguística textual; a segunda, utilizando-se dos “gêneros”, (“a gente tá trabalhando a 

questão mais por... em gênero, né, através dos gêneros linguísticos”), na perspectiva 

discursiva. A opção pela segunda vertente mostra um efeito de pertencimento da professora ao 

discurso oficial (PCN/GESTAR), apresentando uma imagem positiva de inscrição nesse 

discurso “novo” (o ensino por meio dos gêneros discursivos). As marcas no intradiscurso 

revelam também os já-ditos por outros (que ministraram a formação continuada, ou os seus 

pares em relação a esse ensino), como no seguinte recorte: “Aí trabalha toda a estrutura da 

carta, aí a gente coloca pra que eles possam colocar todas as suas experiências em relação 

à... com título, mandar uma carta pra um tio, pra um vizinho...aí depois vem toda aquela 

montagem da estrutura.” Tudo isso indica o que Mutti (2010) já assinalara: “O sujeito, na 

contingência de significar a realidade, com suas contradições, acessa na memória do dizer os 

já ditos que lá figuram.” (MUTTI, 2010, p. 129). E que para Orlandi (2007, p. 39), em relação 

ao lugar ocupado pelos sujeitos, é visto dessa maneira: “[...] podemos dizer que o lugar a 

partir do qual fala o sujeito é constitutivo do que ele diz. Assim, se o sujeito fala a partir do 

lugar do professor, suas palavras significam de modo diferente do que se falasse do lugar do 

aluno.” 

Aparecem, então, nesse contexto, as pessoas “autorizadas” a falar sobre o currículo de 

Língua Portuguesa, os professores formadores do CEFAPRO que ministraram os cursos do 

GESTAR I e II, os quais se apresentam como aqueles que têm autoridade para enunciar e 

oferecer direcionamentos para a prática docente. 



254 

 
 

Nas OC (MATO GROSSO, 2007), na área de Linguagens, há também a indicação 

para que essas formações se pautem no ensino por meio dos gêneros discursivos. No entanto, 

a menção a esse documento, tão significativo para a Educação do Estado, não apareceu nas 

falas dos sujeitos entrevistados ao serem questionados sobre o modo como trabalham o 

currículo de Língua Portuguesa
251

. Esses sujeitos, que receberam formação continuada (via 

CEFAPRO), reforçam no seu discurso que o ensino por meio dos gêneros textuais/discursivos 

é o “mais indicado” para o ensino de língua, mas ressaltaram, em vários momentos desta 

pesquisa, que tal conhecimento era advindo das formações do Programa GESTAR I e II.  

Supõe-se que a ausência desse referencial (OC) nas falas e na própria formação 

continuada dos professores esteja relacionada ao fato de que tais políticas curriculares, 

desencadeadas a partir de 2007 pela SEDUC/MT, só foram publicadas em 2010
252

. A partir 

dessa data, os documentos ficaram disponibilizados no site da SEDUC/MT, mas a versão 

impressa chegou às escolas somente em 2012
253

. Portanto, um tempo posterior à pesquisa de 

campo (2011/1 a 2012/1). Supõe-se também que o tempo para a apropriação dos 

conhecimentos apresentados nas OC ainda não tenha sido suficiente para que os mesmos 

aparecessem nas falas, nos discursos, e mesmo nas práticas pedagógicas desses sujeitos. 

Caberia uma investigação, mas em outro momento. 

Portanto, o efeito de continuidade desse discurso (gêneros textuais/discursivos), como 

observado na figura 58, comprova aquilo que o próprio Bakhtin já anunciava, ou seja, “O 

discurso vive fora de si mesmo, na sua orientação viva sobre seu objeto.” (BAKHTIN, 2010, 

p. 99). E nós diríamos, vive no documento.  

No trabalho com o currículo, há também a presença de outro sujeito: o aluno.  

 

SD 81 - Cláudia: Como você trabalha o currículo de Língua Portuguesa? 

Professora MA: [...] Trabalhamos, por exemplo, também...trabalhamos também... por exemplo, o 

gênero teatro. O gênero teatro mesmo que eu trabalhei com a turma...e o texto teatral escrito e tal... 

e depois eles fizeram a montagem do texto...escreveram, aliás, criaram a peça teatral...eles 

é....ensaiaram, apresentaram, filmaram e daí nós montamos slides. Eu tinha algumas dificuldades 

para mexer com o moviemaker e tal. A gente ia buscando ajuda aqui na escola, né. Pedia ajuda pra 

um, pra outro. Nessa parte os alunos sabem mais do que a gente também. A gente buscava, tinha 

alunos que tinham mais facilidade naquilo ali... Então nós montamos slides com aquilo ali, com 

aquela... com aquelas apresentações...né...e apresentamos lá na UNEMAT. Então, eles vivenciaram 

os processos, eles se sentiram empolgados na hora de montar aquilo ali...na hora de escrever aquilo 

ali, sabe... Teve aluno que falou: “Professora, pela primeira vez eu tô me sentindo feliz de tá na 

escola.” (risos). Então, assim, eu percebo assim que o conhecimento se dá a partir do momento que 
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você coloca na mão do aluno, sabe. Você coloca na mão do aluno o instrumento, aquele material ou 

aquela situação para que ele possa desenvolver toda a aprendizagem, ele vivenciando a 

aprendizagem. Aí eu acredito que a aprendizagem acontece. 

 

Ao responder a pergunta solicitada, a professora se recorda de uma atividade na qual é 

possível perceber que a mediação pedagógica foi de grande destaque. Envolvendo os alunos 

durante todo o processo de montagem de uma peça teatral, ela se reporta à atividade pensada e 

definida como um todo (desde o planejamento à apresentação), mostrando seu encantamento 

pelo trabalho realizado no contexto escolar. Tal postura parece indicar aquilo que Orlandi 

(2004, p. 151) compreende sobre a prática pedagógica, ou seja, ela “[...] se textualiza sob o 

modo do pedagógico (transmissão de conhecimento, formação de cidadãos, etc.).”  

Assim como formulado nas SD 80 e 81, o conhecimento curricular, advindo da 

formação continuada, está funcionando como um pré-construído dessa formação: 

“trabalhamos também... por exemplo, o gênero teatro.”. Aqui, pode-se associar também ao 

que Lopes (2006) considera sobre os discursos que constituem as políticas de currículo, ou 

seja, “[...] como todo e qualquer discurso, não são fenômenos apenas linguísticos, mas se 

articulam com as práticas e as identidades dos sujeitos, bem como estão sujeitos a mudanças e 

constituem um repertório que pré-configura possibilidades para as relações sociais.” (LOPES, 

2006, p. 40). O que pode ser observado na SD 81, quando a professora “recupera e realiza” o 

que aprendera nas formações.  

Mas é esse “realizar” que lhe proporciona prazer, satisfação, suscitando um efeito de 

sentidos de realização profissional ao relatar o que um aluno lhe havia dito durante o 

desenvolvimento da atividade: “Teve aluno que falou: „Professora, pela primeira vez eu tô me 

sentindo feliz de tá na escola.‟”. Nesse enunciado, subjaz também a ideia de que antes dessa 

intervenção pedagógica o aluno poderia não estar feliz (na escola). E ainda, será que a escola 

é um lugar onde os alunos não estão felizes? Tais indagações requereriam mais estudos, 

tornando-se objeto de investigação, mas em outra oportunidade. 

 A professora prossegue, então, referindo-se às atividades que ocorreram durante a 

proposta, concluindo, ao final, que “o conhecimento se dá a partir do momento que você 

coloca na mão do aluno, sabe.”, surtindo um efeito de certeza, pois acredita que, por meio 

dessa atividade, conseguiu levar o aluno a desenvolver a capacidade de encontrar as formas 

apropriadas para aprender, tendo outra concepção sobre o seu modo de ensinar, ou seja: não 

mais a partir dela, ocupando a posição-sujeito professor (aquele que ensina), mas o aluno 

como o responsável por aprender (ele mesmo) tal conhecimento. E ela crê nessa 

possibilidade: “Aí eu acredito que a aprendizagem acontece.”  
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Contudo, já alertava Coracini (2003), essa realização (da professora), no que concerne 

ao seu trabalho docente, não seria possível se não houvesse a presença do outro: o aluno. Pois 

“[...] não há outro modo de se dizer que não seja através do olhar e da voz do outro.” 

(CORACINI, 2003, p. 203, grifo nosso). O sujeito é, então, segundo a autora, “[...] fruto de 

múltiplas identificações – imaginárias e/ou simbólicas – com traços do outro que, como fios 

que se tecem e se entrecruzam para formar outros fios, vão se entrelaçando e construindo a 

rede complexa e híbrida do inconsciente e, portanto, da subjetividade.” (CORACINI, 2003, p. 

203, grifo nosso). 

  O que ocorre, em AD, são processos de identificação do sujeito e não a identificação 

plena. Ou seja, “[...] apesar da ilusão que se instaura no sujeito, a identidade não é inata nem 

natural, mas naturalizada, através de processos inconscientes, e permanece sempre 

incompleta, sempre em processo, sempre em formação.” (CORACINI, 2003, p. 203). No 

exemplo, é possível reconhecer que a professora foi constituindo a sua identidade docente por 

meio de suas práticas e na relação com o aluno, comprovando, então, que “[...] as identidades 

são construções contínuas.” (CORACINI, 2003, p. 202), cuja existência está “[...] no 

imaginário do sujeito que se constrói nos e pelos discursos imbricados que o vão 

constituindo.” (CORACINI, 2003, p. 203-204, grifos nossos).  

 

 

5.4.1 Que português é esse? 

 

 

          Eu não escrevo em português.    

         Escrevo eu mesmo.  

 

                                                   Fernando Pessoa
254

 

 

SD 82 - Cláudia: Conte uma experiência em sala de aula que não deu certo. 

Professora CL: [...] coloquei (os textos dos alunos) lá no PowerPoint. PowerPoint não, nos slides 

pra eles ... mas ninguém se manifestou, né. E aí eu ... a gente fez algumas modificações, 

né...estrutura, tal, só que muita coisa eu não consegui mudar, até mesmo... trata-se da variação 

linguística, sabe. Lá é uma comunidade assim que eles preservam, preservam mesmo, entre 

aspas, o Cuiabanês deles, falam bem cuiabano mesmo. Então, têm expressões que eu não 

conheço, sabe. Então, no lugar de vírgula, eles colocam o tchá, pensa...E aí, agora, para tirar 

esse tchá aqui ... não, professora, não pode tirar o tchá! [...] Eu falei...eu não posso fazer isso, 

porque de certa forma é preservação da variedade linguística deles. Então, não é uma experiência 

que não deu certo. Mas assim, que eu não sei como trabalhar isso ainda, nesse sentido. E outras 
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expressões também que eu não me lembro no momento, mas que ficaram, que se repetiram em 

todos os textos.  

 

A AD trabalha a opacidade da língua, aquilo que incomoda, que chama a atenção para 

algo que está além da superfície linguística. Assim é que a língua para a AD não é um item 

abstrato, é uma realidade concreta, pois está sempre significando (Orlandi, 2007a). A língua, 

como objeto material da AD é uma língua que está afetada pela equivocidade da linguagem, é 

algo estruturante da própria língua; o linguístico é inerente ao discursivo.  

Para Saussure a língua é social e exterior aos indivíduos, enquanto que a fala é 

individual. Mas Pêcheux afirma que esses conceitos não dão conta de toda a produção de 

linguagem, sendo necessário, portanto, um outro nível que estaria para além da língua/fala, ou 

seja, o do discurso. A língua é a base comum a partir da qual operam os discursos.  

Por isso é que a AD trabalha a língua como estrutura simbólica e que também 

comporta o furo, a falha. E, para Pêcheux, ela não é algo fechado, não é homogênea, não é 

regular e não é completa. Para ele, o real da língua só pode ser alcançado se essas quatro 

características forem levadas em consideração, e que o próprio da língua faz parte da estrutura 

da língua. Mas a língua como sistema nunca diz tudo, há que se buscar no sistema discursivo 

o que se pretende descobrir; o sistema discursivo é um sistema que tem dois eixos: o da 

transformação e o da incompletude.  

Ao pedir que relatasse uma experiência em sala de aula que não dera certo, a 

professora trouxe uma situação na qual envolvia uma atividade de retextualização. Após a 

produção textual, ela projetou os textos na parede da sala a fim de que, juntos, professora e 

alunos, fossem discutindo e reelaborando os textos.  Mas algo a surpreendera: tratava-se de 

uma substituição de um elemento “esperado” na sequência frasal, em momento de pausa (uso 

da vírgula), atravessado por um elemento “estranho” a esse esperado. 

O vocábulo tchá, do falar cuiabano, conhecido como Cuiabanês, ocorre na Baixada 

Cuiabana
255

. Deve-se ressaltar que a localização da escola, em distrito próximo à cidade de 

Rosário Oeste, que pertence ao Território da Baixada Cuiabana, pode ser uma das 

justificativas para tal ocorrência.  
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 O Território Baixada Cuiabana - MT abrange uma área de 85.369,70 Km² e é composto por 14 municípios: 

Acorizal, Barão de Melgaço, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jangada, Nobres, Nossa Senhora 

do Livramento, Nova Brasilândia, Poconé, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger, Várzea Grande e Planalto 

da Serra. Disponível em 

http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/baixadacuiabanamt/one-

community?page_num=0. Acesso em 09 nov. 2012. 
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Em estudo criterioso sobre o português histórico, lote cuiabano, Almeida (2005) 

destaca os aspectos linguísticos dos habitantes da Baixada Cuiabana, com o intuito de 

mostrar, por meio de vocábulos e expressões, a existência de fenômenos                                                                    

“[...] do sistema sonoro também observados em uma ou mais fases históricas do português, 

em especial da língua portuguesa dos séculos XVII e XVIII, na época das bandeiras, que 

ainda sobrevivem na oralidade de alguns habitantes nativos dessa região [...]” (ALMEIDA, 

2005, p. 69). 

Dentre os aspectos estudados, destaca-se a ocorrência das consoantes fricativas pré-

palatais surda /ʃ/ e sonora /ʒ/ que, no falar cuiabano, são pronunciadas como africadas surda 

/ʧ/ e sonora /ʤ/ (ALMEIDA, 2005). 

Num percurso histórico, e recorrendo à literatura especializada no intuito de explicar 

essa ocorrência, Almeida (2005) apresenta hipóteses para tal registro. O /ʃ/, doravante tch, é 

marcado também em registros feitos por outros estudiosos que constataram que a expressão 

“eu atcho bom”, aparece no lugar de “eu acho bom”. Essa, segundo o autor, é realizada, além 

de Cuiabá, nos municípios de Poconé, Cáceres, Rosário Oeste, Diamantino, Santo Antônio do 

Leverger, Nossa Senhora do Livramento e Barão de Melgaço. Há que se notar, também, 

conforme Almeida (2005), que “[...] o tch mato-grossense relaciona-se, na escrita, tanto com o 

dígrafo <ch>, quanto com o grafema <x>, grafias de etimologias diferentes.” (ALMEIDA, 

2005, p. 87). 

Uma hipótese, segundo Almeida (2005), para essa recorrência na região estudada, 

seria a de que essa permanência, na atualidade, “[...] na expressão oral de muitos cuiabanos, 

(se daria) provavelmente porque encontrou por lá um terreno fértil, adubado com línguas 

indígenas, em particular o bororo, que possuem tais fonemas.” (ALMEIDA, 2005, p. 87) 

Nessa direção, Orlandi (2007) mostra que: “Entre os efeitos de determinação que constroem a 

objetividade do nosso país estão os que descrevem as línguas indígenas aqui encontradas e 

constroem uma „feição‟ para a língua portuguesa do Brasil.” (ORLANDI, 2007a, p. 45).  

O que se deve atentar, no estudo de Almeida (2005), é que não há menção sobre a 

ocorrência do vocábulo em situação de pausa na pontuação, como verificado na sequência 

linguística produzida pelo aluno. Tampouco a sua inserção no verbete do Dicionário 

Cuiabanês, de William Gomes
256

, onde a expressão “Tchá por Deus”, com uma única 

entrada, indica espanto, admiração, dúvida, e é ilustrada pela expressão: “Tchá por Deus, esse 
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 Segundo Bressanin (2010), o Dicionário Cuiabanês teve sua primeira edição publicada em 2000 (sem 

editora), com cerca de 5000 verbetes e foi posto à venda em livrarias e bancas de revistas da cidade de Cuiabá, 

capital do Estado de Mato Grosso. Uma segunda edição estava prevista para ser lançada em 2010, acrescida de 

um número maior de palavras, por volta de 12.000 verbetes (cf. Jornal Diário de Cuiabá, 2010). 
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ônibus tá muito cheio!.". Pensamos que caberia, portanto, um estudo mais investigativo na 

região acerca das variações linguísticas
257

, o que foge aos objetivos desta pesquisa. 

Por fim, Almeida (2005) ressalta que há falantes que, “[...] naturalmente, 

independentemente de contextos – linguístico e/ou extralinguístico, se comunicam deixando à 

mostra esses e outros traços característicos da variante regional.” (ALMEIDA, 2005, p. 88), o 

que faz com que ecoem traços dessa variante do português nas vozes de falantes que habitam 

a região da baixada.  

Mas é certamente pela via da AD que prosseguimos as discussões, convocando 

inicialmente Orlandi (2009) quando, em estudo sobre os processos de colonização e de 

descolonização linguística, ressalta que “[...] tanto a colonização como a descolonização são 

fatos da relação entre a unidade necessária e a diversidade concreta em um mesmo território, 

na constituição de uma sociedade, de uma nação, de um Estado.” (ORLANDI, 2009, p. 172, 

grifo nosso). Dessa forma, a ocorrência linguística expressa por falantes de uma determinada 

região, nesse caso, do distrito no qual se situa a escola investigada, pode ser em consequência, 

dentre outros fatores, da diversidade existente na comunidade. 

Um pouco mais sobre a colonização linguística, Mariani (2004) ressalta que essa 

colonização está na ordem do acontecimento, pois ela se realiza “[...] no encontro de várias 

memórias simbólicas (as línguas, em suas distintas materialidades) com uma atualidade (o 

(des) encontro linguageiro, a incompreensão dos sentidos).” (MARIANI, 2004, p. 74). A 

autora afirma também que ela produz como resultados: “[...] modificações em sistemas 

linguísticos que vinham se constituindo em separado, provocando até mesmo reorganizações 

no funcionamento dos sistemas linguísticos além de rupturas em processos semânticos 

estabilizados.”, o que pode ser observado na situação mencionada, ou seja, uma ruptura no 

sistema sintático da língua. 

Mostra também que a colonização linguística do Brasil se refere ao “[...] processo 

histórico que aglutinou a realeza e a igreja portuguesas em um projeto político-linguístico em 

larga medida comum e simultaneamente nacional e internacional.” (MARIANI, 2004, p. 74). 

Ressalta que a despeito da “[...] força engendrada pela colonização linguística, não há ritual 

sem falhas. Assim sendo, à revelia da colonização linguística imposta pela metrópole, 

pequenos lugares de esgarçamento nessa ideologia de dominação pela língua do colonizador 
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 Sem desconsiderar as contribuições da Diacronia, da Fonética Articulatória, da Fonologia e da 

Sociolinguística Variacionista, em situações como a apresentada, pensamos que os objetivos propostos nesta 

pesquisa não contemplam os pressupostos teóricos e metodológicos dessas subáreas da Linguística. A 

interlocução realizada com esses campos fez-se necessária apenas para situar o leitor no momento oportuno. 
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vão sendo constituídos.” (MARIANI, 2004, p. 81, grifo nosso). Talvez esse seja um dos 

lugares de que fala a autora. 

A noção de colonização linguística se refere, então, a uma série de fatos resultantes do 

acontecimento linguístico que foi o encontro de povos com línguas e memórias diferenciadas 

e sem contato anterior. A relação de colonização é, então, da ordem de um acontecimento 

discursivo, tal como Pêcheux o formula: “[...] o ponto de encontro de uma atualidade e uma 

memória.” (PÊCHEUX, 2008, p. 17). É um acontecimento na medida em que produz sentidos 

e, ao mesmo tempo, provoca rupturas em sentidos já estabilizados (MARIANI, 2004). 

E, nesse sentido, em relação ao sistema da língua, Pêcheux (1981, p. 24) considera 

que,  

 

Qualquer língua natural é também, e antes de mais nada, a condição de existência de 

universos discursivos não estabilizados logicamente, próprios ao espaço sócio-

histórico dos rituais ideológicos, dos discursos filosóficos, dos enunciados políticos, 

da expressão cultural e estética.  

 

Já Orlandi afirma que “[...] o português-brasileiro e o português-português se 

recobrem como se fossem a mesma língua, no entanto não são [...] A nossa língua [brasileira] 

significa em uma filiação de memória heterogênea.” (ORLANDI, 2009, p. 30), o que, 

segundo a autora, se refere à formação de uma memória discursiva que é fundante para a 

identidade nacional brasileira (ORLANDI, 2009). 

Talvez, a expressão utilizada por esses alunos da comunidade tenha desestabilizado a 

própria unidade da língua portuguesa, e também do próprio falar cuiabano, que não comporta 

tal ocorrência. Pensamos que neste tópico, abordamos uma língua que sempre está sujeita ao 

equívoco, sempre está sujeita a falhas, porque as modalidades escrita e falada de uma 

determinada língua estão relacionadas ao sujeito que as utiliza.  

Contudo, é também por outro viés que pretendemos continuar a análise em curso da 

SD destacada inicialmente, ou seja, por meio do conceito de estranhamento. E, a esse respeito, 

Ernst-Pereira & Mutti (2011, p. 829) apresentam esse aspecto, a ser abordado nas questões 

linguísticas e/ou enunciativas, como algo que “[...] depende da dinâmica do discurso, a ser 

observada pelo analista, aí implicados o sujeito submetido à ordem da ideologia e do 

inconsciente, a memória estruturante do dizer e o sentido opacificante.” 

As autoras ressaltam, ainda, que esse conceito “[...] deve ser interpretado numa dupla 

dimensão: a do intradiscurso (materialidade discursiva) e a do interdiscurso (memória 
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discursiva), uma vez que a AD trabalha um objeto inscrito na relação da língua com a 

história.” (ERNST-PEREIRA; MUTTI, 2011, p. 829). 

Dessa forma, o conceito de estranhamento é definido, segundo as autoras, como uma 

 

[...] estratégia discursiva que expõe o conflito entre formações discursivas e consiste 

na apresentação de elementos intradiscursivos – palavras, expressões e/ou orações – 

e interdiscursivos, da ordem do ex-cêntrico, isto é, daquilo que se situa fora do que 

está sendo dito, mas que incide na cadeia significante, marcando uma desordem no 

enunciado. Aqui se dá o efeito de pré-construído através do qual um elemento 

irrompe no enunciado como se tivesse sido pensado antes, em outro lugar, 

independentemente, rompendo (ou não) a estrutura linear do enunciado. Possui 

como características a imprevisibilidade, a inadequação e o distanciamento daquilo 

que é esperado. (ERNST-PEREIRA; MUTTI, 2011, p. 830). 

 

No momento da atividade de textualização, a professora esperava encontrar na 

sequência linguística o sinal de pontuação próprio ao que o momento requereria, ou seja, no 

curso lógico da sintaxe da língua, no momento esperado do sinal de pontuação (pausa/vírgula) 

na cadeia frasal, mas um outro elemento atravessa o fio do discurso “[...] da ordem do 

inesperado.” (ERNST-PEREIRA; MUTTI, 2011, p. 828). 

E mais, a expressão, habitualmente usada em situações de espanto por falantes da 

região da Baixada Cuiabana, estava sendo utilizada em substituição a um sinal de pausa na 

pontuação por uma expressão, indicando, assim, uma “[...] quebra da ordem esperada e o 

efeito, um tanto desconcertante [...]” (ERNST-PEREIRA; MUTTI, 2011, p. 828). Assim é 

que o sujeito-escritor retoma algo que já-está-lá, que já-está-dito em outro lugar, por outras 

vozes que utilizam a expressão nessas situações.  

A professora desconhece, também, a expressão utilizada pelos alunos nessa situação 

diferenciada, pois em entrevista, revelou ser oriunda de outro estado do país. E, ao dizer 

“Então, no lugar de vírgula, eles colocam o tchá, pensa... E aí, agora, para tirar esse tchá 

aqui ... não professora, não pode tirar o tchá”, foi o que lhe causara o estranhamento. É, 

então, “[...] no estranhamento que se opera a partir de elementos presentes na linearidade 

significante que provocam ruptura na ordem sintática.” (ERNST-PEREIRA; MUTTI, 2011, p. 

828, grifo das autoras).  

Percebe-se, portanto, que o estranhamento ocorreu quando o sujeito-professor ficou 

exposto ao equívoco da língua, no momento em que ele se defrontou com algo que deveria 

permanecer oculto, mas que acabou retornando em forma de memória de uma língua 

“silenciada
258

”: o falar cuiabano.  
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 Não pelos habitantes da Baixada Cuiabana. 
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Já para Authier-Revuz, nessa situação, o que ocorre é a presença da alíngua
259

, ou seja, 

“[...] de fazer emergir, desde o espaço significante da alíngua, em se deslocando, em se 

recompondo, de outras palavras imprevistas, de ir e vir no espaço que separa os interlocutores 

irremediavelmente diferentes.” (AUTHIER-REVUZ, 2011, p. 123). Como o que ocorreu na 

situação acima descrita pela professora, com uma palavra “imprevista” atravessando tanto o 

enunciado quanto a enunciação. 

Assim é que o vocábulo “tchá” marca o funcionamento discursivo de um jogo entre as 

materialidades próprias da Língua Portuguesa e do falar cuiabano. Ele sugere um efeito de 

presença da diversidade local, produzindo também um efeito de alteridade na constituição do 

processo de identidade do sujeito-aluno no contexto escolar.  

Vê-se, aqui, o que Orlandi considera sobre transferência do sentido, desta forma: “[...] 

trabalha-se pois com o efeito metafórico, ou seja, há uma historicização do sentido de tal 

maneira que ele vai se ressignificar em outro lugar, produzindo efeitos que trazem os sentidos 

que estão sendo produzidos para uma outra discursividade.” (ORLANDI, 2004, p.  138). A 

discursividade do sujeito-aluno. 

E nessa relação da professora com a língua, há também outro aspecto a se considerar, 

e que a leva a questionar sobre certos sentidos no seu ensino: “Mas assim, que eu não sei 

como trabalhar isso ainda”, o que sugere um efeito de incompletude, uma busca a ser 

empreendida por ela com o intuito de aprender a lidar com questões dessa natureza. 

Reconhecemos, por fim, que os aspectos abordados acima, mesmo não estando sob o 

foco principal desta pesquisa, foram, ao menos, tangenciados, pois os mesmos significam e 

surpreendem no corpus discursivo que foi submetido à análise, como nos lembra Mazière 

(2007, p. 88) “[...] a língua resiste à medida que dizer de outro modo é dizer outra coisa [...]”. 

Daí, então, o sujeito-escritor, assim como Pessoa, relutar diante da língua: Escrevo eu mesmo. 

 

 

Sabendo-se que o sujeito da AD é um sujeito que busca sentidos, procuramos mostrar, 

por esse caminho analítico, como os sujeitos-professores de Língua Portuguesa das escolas 

investigadas se inscreviam no discurso pedagógico e o significavam. Nesse percurso, eles se 

encontravam filiando-se ao discurso-pedagógico, participando das práticas educacionais 
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 Alíngua - termo cunhado por Lacan que é retomado em “O amor da língua” por Milner (1982), com o intuito 

de apresentar a relação da gramática com a linguística, por meio de uma incursão que esse autor faz na 

psicanálise lacaniana. 
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concernentes às especificidades desse lugar que comporta uma diversidade étnica e cultural, 

situados no meio escolar.  

E essa diversidade apareceu também nos discursos dos sujeitos-professores que 

formam a própria diversidade local. E no município de Barra do Bugres, essa diversidade 

contempla a indígena, quilombola, assentado, nordestino, mas sempre lembrando que, em 

AD, “[...] o sujeito discursivo é pensado como „posição‟ entre outras, ocupando, então, um 

lugar para dizer o que diz.” (ORLANDI, 2002, p. 49, grifo nosso). 

Já o discurso da formação continuada, apontou para efeito de sentidos de adesão ao 

discurso dessa formação, o que nos permitiu compreender o quão significativa essa é para os 

sujeitos-professores no exercício da prática. Esse processo permanente de aperfeiçoamento 

dos saberes necessários à atividade profissional está em consonância com o que propõe o 

Programa GESTAR
260

, cujo foco é “[...] a atualização dos saberes profissionais por meio de 

estratégias de estudos individuais e coletivos e do acompanhamento da ação do professor no 

próprio local de trabalho.” (BRASIL, 2013, p. 2), com o propósito de “[...] elevar a 

competência dos professores e de seus alunos e, consequentemente, melhorar a capacidade de 

compreensão e intervenção sobre a realidade sócio-cultural.” (BRASIL, 2013, p. 1), o qual 

apresenta, em relação ao objetivo específico da formação em Língua Portuguesa:  

 

[...] possibilitar aos professores dessa disciplina do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental um trabalho que propicie aos alunos o desenvolvimento de habilidades 

de compreensão, interpretação e produção dos mais diferentes textos. Este processo 

de escolarização visa à inserção dos alunos na sociedade, como cidadãos 

conscientes, capazes não só de analisar as várias situações de convivência social 

como também de se expressar criticamente em relação a elas.
 
(BRASIL, 2013, p. 1).

 
 

 

O que nos faz pensar, então, que esses sujeitos realizam práticas as quais se alinham às 

propostas do Programa. Um discurso do documento que se materializa na língua. Uma língua 

na qual se inscrevem sujeitos e sentidos, porque a AD “[...] trabalha a língua no mundo, com 

maneiras de significar [...]” (ORLANDI, 2002, p. 16, grifo nosso).  

E por essa formação vem o currículo, de onde a questão suscitada inicialmente: Como 

o currículo de Língua Portuguesa é ressignificado pelos sujeitos-professores dessa disciplina 

em suas práticas pedagógicas? Que pode, então, ser respondida da seguinte forma: apesar de 

não serem aqueles que o construíram, os sujeitos-professores são aqueles que o endossam, e 

também os responsáveis por sua divulgação no contexto escolar, advinda, principalmente dos 
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 Novas orientações publicadas em março de 2013. BRASIL, Secretaria de Educação Básica, 2013. Disponível 
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cursos de formação continuada, do Programa GESTAR, atribuindo sentidos; eles adotam o 

que lhes é repassado, mas a sua maneira. 

Ainda em relação ao currículo, Apple (1995), ao estudá-lo nas sociedades complexas, 

cuja distribuição de poder é desigual, afirma que ele deve “subjetivar-se constantemente”, 

num movimento de reconhecimento das “[...] próprias raízes na cultura, na história e nos 

interesses sociais que lhe deram origem.” (APPLE, 1995, p. 76). E ele acredita que é somente 

assim que o currículo “[...] não irá homogeneizar essa cultura, essa história e esses interesses 

sociais, tampouco homogeneizará os alunos.” (APPLE, 1995, p. 76). Para o autor, 

“Tratamento igual de sexo, raça, etnia ou classe, de igual nada tem”, pois afirma que “um 

currículo e uma pedagogia democráticos” devem pautar-se pelo reconhecimento dos “[...] 

diferentes posicionamentos sociais e repertórios culturais nas salas de aula, bem como das 

relações de poder entre eles.” (APPLE, 1995, p. 76). Assim, continua ele, se houver a 

preocupação com “tratamento realmente igual”, o currículo deve estar fundamentado “[...] no 

reconhecimento dessas diferenças que privilegiam e marginalizam nossos alunos de formas 

evidentes [...] É a partir do reconhecimento dessas diferenças que o diálogo do currículo pode 

prosseguir.” (APPLE, 1995, p. 76-77).  

Ao terminarmos a análise, pudemos comprovar aquilo que Orlandi (2007a) já 

antecipara: 

 

[...] não é sobre o texto que falará o analista, mas sobre o discurso. Uma vez 

atingido o processo discursivo, o texto ou os textos analisados desaparecem 

como referências específicas para dar lugar à compreensão de todo um 

processo discursivo do qual eles _ e outros que nem mesmo conhecemos 

_são parte. (ORLANDI, 2007a, p. 65).  

 

E nós diríamos, são parte dos discursos dos sujeitos-professores de Língua Portuguesa das 

escolas investigadas cujas questões suscitadas mereceriam um olhar atento daqueles que se 

debruçam sobre questões de ensino e aprendizagem dessa disciplina. 

Pensamos, por fim, que esse caminho que empreendemos, o de “[...] mostrar como um 

discurso funciona produzindo (efeito de) sentidos.” (ORLANDI, 2002, p. 63), possibilitou-

nos pensar como o campo da Educação pode ser visto também sob a ótica discursiva, 

mostrando, nesse processo, que a tarefa do analista que se propõe a investigar, consistiria em 

reconhecer a não transparência do objeto, a sua opacidade, por meio de gestos de 

interpretação. E sem esquecer que nesse processo estão envolvidos os sujeitos, a linguagem e 

a história, pois como nos lembra Nóvoa (2009, p. 13), “[...] não estamos apenas a falar de 

palavras, mas também das práticas e das políticas que elas transportam e sugerem.”  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS – DISCURSOS QUE E(S)COAM 

 

 

Em situação de poço, a água equivale  

a uma palavra em situação dicionária:  

isolada, estanque no poço dela mesma,  

e porque assim estanque estancada;  

e mais: porque assim estancada, muda,  

e muda porque com nenhuma comunica,  

porque cortou-se a sintaxe desse rio,  

o fio de água por que ele discorria. 

 

João Cabral de Melo Neto
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Ao chegar a este momento, o de escrever as últimas considerações, lembro-me das 

condições de produção desta pesquisa. Antes ainda, das condições nas quais o Programa de 

Doutorado Interinstitucional – DINTER (Convênio UNEMAT-URFRGS) 
262

 se consolidou 

como uma das ações empreendidas pelas universidades da Amazônia Legal, cujo objetivo era 

fortalecer a pesquisa e a pós-graduação nessa região, que concentrava apenas 4% dos 

profissionais doutores do país.  

Esta Tese se inscreve, então, no rol das políticas públicas que visam formar 

profissionais doutores de diferentes áreas do conhecimento para as universidades da região da 

Amazônia Legal
263

. E é por meio dessas ações que se buscam perspectivas para acelerar o 

desenvolvimento de programas e pesquisas nesses locais, em ações de médio e longo prazo, 

incorporando o conhecimento a partir da realidade desses estados.
264

  

A área de conhecimento mobilizada para atender a esta proposta foi a Educação, 

representada pela Faculdade de Educação da UFRGS, instituição receptora, cujo Programa de 

Pós-Graduação, com suas diferentes linhas de pesquisa, contempla também a Linha 

Educação: Arte, Linguagem ,Tecnologia, e que tem como área temática, Educação e Estudos 

da Linguagem; área na qual nos inserimos. 
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Vários são os campos de estudos em linguagem. Mas a Análise de Discurso de 

vertente francesa foi o escolhido para o diálogo com a Educação. 

Certamente que as contribuições desse campo teórico-metodológico na Educação nos 

instigam a muitas reflexões sobre o sujeito que dela participa, mas em AD, esse sujeito está na 

língua, na ideologia, e no inconsciente.  

Quem é, então, esse sujeito? Nesta pesquisa, são os sujeitos-professores de Língua 

Portuguesa que atuavam nas escolas da rede estadual de ensino de Barra do Bugres, à época 

da pesquisa de campo (2011-2012). Um município localizado no interior do Estado de Mato 

Grosso, com pouco mais de 30 mil habitantes, e que se constitui como um espaço de 

diversidades étnico-culturais: indígenas, quilombolas, assentados, migrantes. Uma cidade 

atravessada pela diversidade.   

O que teriam, então, esses sujeitos-professores de Língua Portuguesa a nos contar 

sobre suas práticas, seus anseios, suas trajetórias? Escolhemos o caminho do discurso para 

ouvi-los.  

Assim, embasados na teoria da Análise de Discurso de linha francesa, iniciada por 

Michel Pêcheux, na França, e continuada por Eni Orlandi, no Brasil, construímos o objeto de 

pesquisa: o discurso desses sujeitos-professores. Tal escolha é ressaltada por Mutti (2012, p. 

102), ao dizer que, em Educação, “[...] é corrente constituir o objeto de pesquisa de dentro da 

prática profissional.” Foi o que ocorreu. Como professora da instituição proponente, 

UNEMAT, e atuando em cursos de graduação, optei por desenvolver projetos de extensão 

cujos participantes eram professores da educação básica, e essa experiência concorreu para a 

realização desta Tese.  

Iniciamos, então, a construção do capítulo teórico, mobilizando os conceitos de língua, 

sujeito, discurso, condições de produção, intradiscurso, interdiscurso, efeito de sentidos, 

formações imaginárias, pré-construído, formação discursiva e heterogeneidades, utilizando 

SD do corpus para ilustrar tais conceitos com o intuito de situar o leitor frente a esse 

referencial teórico-metodológico que é a AD; esses conceitos foram retomados nas análises, 

principalmente o de efeito de sentidos. 

Na sequência, os lugares e os sujeitos foram apresentados, num movimento que 

acreditamos, pode dar visibilidade a esse município localizado na Região Centro-Oeste do 

país, tendo como cenário as escolas centrais, periféricas, distritais, de terra indígena, de 

assentamento rural, de remanescente de quilombo. E nesses lugares estavam 24 sujeitos-

professores de Língua Portuguesa que foram entrevistados, seguindo um roteiro de uma 

entrevista (oral) semi-estruturada, constituindo, ao final, um corpus com aproximadamente 
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170 páginas de transcrições, a partir do qual estabelecemos os recortes discursivos que foram 

submetidos à análise; pensamos que esse arquivo poderá subsidiar outras pesquisas em 

Educação e Linguagem, no próprio município e em outros contextos.  

Além do corpus constituído, a partir dessas entrevistas, foi possível também apreender 

sentidos vinculados às produções pertencentes ao entorno e à própria escola, ou seja, as 

imagens desses lugares, pois acreditamos que essa materialidade se constituiu em um discurso 

suscetível de interpretação e análise, assim como assegura Indursky (2011) 

 

[...] para ser objeto de interpretação, o discurso não-verbal precisa ancorar-se em 

sentidos já-lá, que já tenham entrado em circulação em um determinado momento. A 

interpretação desse tipo de textualidade necessita ancorar-se fortemente em já-ditos, 

em pré-construídos, em sentidos já inscritos no interdiscurso. (INDURSKY, 2011, p. 

187). 

 

Nosso caminho de pesquisa se iniciou com um convite feito a todos os professores de 

Língua Portuguesa que atuavam nas escolas estaduais do município em 2011, e depois em 

2012
265

, o qual foi entregue pessoalmente nas escolas centrais e periféricas; nas demais 

escolas, deixamos a cargo da Assessoria Pedagógica.  

Assim, as entrevistas aconteceram em vários locais, não só nas escolas onde atuavam 

os professores, como também na própria residência, na UNEMAT, em outro local de trabalho, 

à beira de rio; à medida que a entrevista era concluída, iniciava-se o processo de transcrição 

da mesma. 

Sentimos o acolhimento que as escolas dispensaram durante os vários momentos de 

nossa intervenção. Verificamos também, pelas observações e entrevistas, que essas 

instituições se mostraram abertas em receber os programas que vêm do governo e de outras 

instâncias, o que mostra um efeito de sentidos de adesão às propostas de projetos de extensão. 

No entanto, a pesquisa ainda é incipiente, ocorrendo apenas quando é intermediada pela 

universidade.  

 Durante o percurso, duas situações funcionais foram encontradas: efetivos e 

contratados, onde surgiram diferentes sentidos que atestaram os modos de filiação desses 

sujeitos ao discurso pedagógico.  

E ao trabalharmos com os pronunciamentos dos sujeitos-professores entrevistados 

sobre as suas práticas, foi nos permitido destacar, por meio da análise discursiva, efeitos de 

sentidos que apontaram, principalmente, aos temas da diversidade, da formação continuada e 

do currículo.  
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Assim, a pergunta, por nós suscitada, como lidar com as diversidades educacionais 

existentes nesse município?, reverberou um efeito de sentidos de tolerância em relação à 

diversidade que está na escola, tanto para quem não pertence a essa diversidade como para 

quem a vive. Recordemos, então, a fala de uma professora de uma escola central: “[...] existia 

muito bullyng contra os alagoanos... né. Então era uma realidade muito pesada, muito feia, 

muito triste, né. E eu fui ver, aprender a diversidade aqui, né, na Barra. Então a minha 

participação justamente foi trabalhar com os meus alunos o quanto posso pra... um respeitar 

o outro, né.”, e também a fala do professor da escola indígena: “Barra do Bugres tem o 

privilégio de ter essa riqueza cultural, né: indígena, migrantes, quilombolas. Então eu vejo 

que cada um desses grupos, vamos dizer assim, eles têm contribuindo bastante para o sistema 

educacional do nosso município. Que não seja um sistema de educação único, né, que seja 

flexível, que respeite as diferenças, as culturas, né.”. Vimos que esses sujeitos, apesar de 

partilharem de um mesmo espaço discursivo, o município de Barra do Bugres, produzem 

discursos conforme o lugar em que estão inseridos. A professora da escola central, que recebe 

alunos cujos pais são trabalhadores do campo, manifestou um sentido de tolerância em 

relação a esses alunos; quanto ao professor indígena, que vive a diversidade, demonstrou 

tolerância, mas quer também respeito, não só para ele como para os demais grupos que 

partilham desse mesmo contexto educacional. 

Quanto ao segundo tema, constatamos que muitos professores participam da formação 

continuada que ocorre nas escolas, o que revelou um efeito de sentidos de adesão, por grande 

parte deles, ao que é trabalhado nesses encontros formativos; sejam eles efetivos ou 

contratados.  

Nessas análises, chamou-nos a atenção a participação significativa dos professores 

contratados nos encontros, pois mesmo não sendo obrigados a cumprir a Hora Atividade, que 

inclui a preparação de atividades didático-pedagógicas e a formação continuada, eles 

manifestaram compromisso, e ainda reconheciam a importância dos saberes construídos 

nesses momentos. Foi o que nos revelou uma professora contratada: “Mas mesmo quando 

falam que a formação continuada de uma escola vale ponto e não precisa fazer de outras, 

mesmo assim eu participo de todas. As pessoas até falam: ah, mas você tá em todas! Porque 

eu acho que é ali que acontece um debate, né, você escuta outro professor comentando os 

seus problemas, e vai sempre crescendo.”  

Mas eles queriam mais. Queriam que esses momentos fossem reconhecidos como 

direitos extensivos a todos os educadores, assim como reivindicou um professor: “Deveria 



269 

 
 

existir a Hora Atividade para os interinos porque nós somos um profissional como qualquer 

outro. Fazemos o mesmo trabalho do efetivo.” 

Contudo, a despeito desse efeito de adesão manifestado pelos professores contratados, 

alguns professores efetivos se posicionaram contrariamente a essa obrigatoriedade. Resistiam 

a ela. O que nos leva a pensar que: aquele que tem (efetivo, ganha por isso) resiste, não quer; 

e aquele que não tem (o contratado) quer, e luta por isso. 

E por essa formação vem o currículo, que é ressignificado, por muitos professores, a 

partir do que é ensinado na formação continuada, produzindo, dessa forma, um efeito de 

continuidade.  

Vimos, então, que os conteúdos curriculares, trabalhados pelos professores, eram 

advindos, principalmente, do Programa GESTAR I e II; formação realizada no município pelo 

CEFAPRO. Nessa situação, é interessante observar que, apesar do Estado de Mato Grosso 

possuir documentos oficiais, as OC, essas sequer foram mencionadas pelos professores 

durante todo o percurso de campo. Pudemos supor que essa omissão tenha sido em 

decorrência da chegada desses documentos nas escolas, ocorrida após a nossa entrada em 

campo
266

.  

Assim, o ensino de língua embasado em gêneros textuais/discursivos foi enfatizado 

nas falas dos sujeitos-professores. E mais, constatamos que, em se tratando de currículo de 

Língua Portuguesa, esse ensino, embasado em gêneros, implicou uma mudança significativa 

nos processos de ensino e de aprendizagem que permitiram alterar o modelo dito 

“tradicional”, que muitas vezes tinha o livro didático como seu principal recurso. 

Mas esse ensino de língua está em aberto, de caráter incompleto, assim como a própria 

AD. 

Deu-nos mostra disso a professora de uma das escolas de distrito ao dar de encontro 

com a variação linguística existente naquela comunidade. Por certo o aluno, que recusou a 

norma culta da língua a que pareceu aceitar, mostrou à professora a língua silenciada, (não 

pelos habitantes daquele lugar) indo trazer, então, a língua viva que estava naquela região. 

Parece-nos, então, que as questões suscitadas nas análises puderam comprovar que a 

prática docente do sujeito-professor de Língua Portuguesa, que atuava nas escolas da rede 

estadual de ensino do município de Barra do Bugres – MT, era atravessada por vários sentidos 

do discurso pedagógico ao qual apontava a política governamental da atualidade, dentre os 

quais se salientam os que identificamos como: discurso da diversidade, discurso da formação 
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continuada e discurso do currículo, considerando que a dinâmica do enlaçamento de sentidos 

desses discursos caracterizam a prática pedagógica como complexa, heterogênea e em 

constante movimento.  

Assim, nesse processo de efetivação das análises das formulações dos sujeitos-

professores, procuramos compreender também o modo de funcionamento da memória 

discursiva, imbricado no modo como esses sujeitos significavam o discurso. Verificamos que 

o sujeito-professor de Língua Portuguesa é um sujeito heterogêneo, atravessado pela 

ideologia, assujeitado por seu inconsciente e marcado pela incompletude. É também 

perpassado por vozes que o constituem, com a identidade construída “no e pelo outro” 

(CORACINI, 2003, p. 239).  

Ainda quanto aos procedimentos teórico-analíticos que empreendemos, é preciso aqui 

lembrar um, muito expressivo, que já tivemos a ocasião de expor, qual seja: enquanto 

analistas do discurso, sabemos que existem muitos modos de efetivar a análise (ORLANDI, 

2007, p. 62), mas, independentemente da escolha que fazemos, “[...] o ponto de partida é 

sempre o mesmo na relação entre unidade e dispersão: o postulado de que o sentido sempre 

pode ser outro e o sujeito (com suas intenções e objetivos) não tem o controle daquilo que está 

dizendo.” (ORLANDI, 2007, p. 62).  

Reconhecemos, por fim, que, ao apontarmos as posições-sujeito do professor de 

Língua Portuguesa que trabalha com as diversidades existentes no município, mostramos, 

também, como o discurso circulante ecoa no discurso pedagógico, o que remete ao que 

Orlandi (1990) já assegurara: “Nem índios, nem europeus, somos produzidos por uma fala 

que não tem um lugar, mas muitos. E „muitos‟ aqui é igual a „nenhum‟. Desse lugar vazio 

fazemos falar as outras vozes que nos dão uma identidade. As vozes que nos definem [...]” 

(ORLANDI, 1990, p. 19).  

Nesses discursos ecoam múltiplas vozes, nas quais estariam dizeres que retornam sob 

a forma do pré-construído, do já-dito. Os enunciados acerca do ensino de Língua Portuguesa 

não são um conjunto fechado e estável, eles estão sendo mobilizados de formas distintas pelos 

sujeitos-professores. Isso é também assumido por Mutti (2001), ao dizer que “[...] os sentidos 

pré-construídos podem sofrer desestabilização a partir de enunciações novas, sob a 

interferência dos sujeitos, na escola.” (MUTTI, 2001, p. 162). É, então, o interdiscurso, a 

memória discursiva (PÊCHEUX, 2009), que estaria disponibilizando dizeres, afetando o 

modo como esses sujeitos significam, em uma situação dada, pois para Pêcheux (2009b, p. 

25)  
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[é necessário] aceitar se confrontar com essa memória sob a história que sulca o 

arquivo não escrito dos discursos subterrâneos. O interesse desse heterogêneo 

discursivo, feito de cacos e de fragmentos, é que ele permite recuperar as condições 

concretas da existência das contradições através das quais a história se produz, sob a 

repetição das memórias estratégicas. 

 

Com Orlandi (2007, p. 15) aprendemos que “[...] todo discurso já é uma fala que fala 

com outras palavras, através de outras palavras”, pois sob o ponto de vista discursivo, “[...] as 

palavras já são sempre discursos, na sua relação com os sentidos.” (ORLANDI, 2007, p. 15). 

E há também um princípio fundamental à AD, segundo a autora (2007, p. 93-94), o de que 

“[...] a linguagem se funda no movimento permanente entre processos parafrásticos (o 

mesmo) e o polissêmico (o diferente), de tal modo que a distinção se faz difícil: dizemos o 

mesmo para significar outra coisa e dizemos coisas diferentes para ficar no mesmo sentido.”  

Nesta pesquisa, foi-nos permitido entender o modo de instituir sentidos à Educação no 

Estado de Mato Grosso, pois são nesses lugares (escolas centrais, periféricas, distritais, em 

assentamento rural, remanescente de quilombo, em terra indígena) que os sujeitos-professores 

tecem os contornos de sua profissão docente. Nesses espaços, verificamos o quanto eles se 

mobilizam para a realização de projetos, de programas, em um trabalho coletivo. Por meio 

desta Tese foi possível dar visibilidade a essas ações.  

Contribuições importantes nesse sentido vieram dos trabalhos de Nóvoa, ao dar 

também uma visibilidade aos professores que reaparecem “[...] neste início de século XXI, 

como elementos insubstituíveis não só na promoção das aprendizagens, mas também na 

construção de processos de inclusão que respondam aos desafios da diversidade [...]” 

(NÓVOA, 2011. p. 11).  

Assim, olhar discursivamente para a Educação é, para nós, compreendê-la como um 

lugar das disciplinas de interpretação, e no ano em que se completa 30 anos da morte de 

Michel Pêcheux (1983-2013), vê-se que, mais que uma ausência, o seu legado sempre esteve 

presente, produzindo efeitos
267

.  

 

Interrogar-se sobre a existência de um real próprio às disciplinas de interpretação 

(...) é supor que entendendo-se o “real” em vários sentidos –possa existir um outro 

tipo de real diferente dos que acabam de ser evocados, e também um outro tipo de 

saber, que não se reduz à ordem das “coisas-a-saber”, ou a um tecido de tais coisas. 

Logo: um real constitutivamente estranho à univocidade lógica, e um saber que não 

se transmite, não se aprende, não se ensina, e que, no entanto, existe produzindo 

efeitos. (PÊCHEUX, 1990, p. 45). 
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 Michel Pêcheux: 30 anos de uma presença. Título do VI SEAD (Seminário de Estudos em Análise do 

Discurso) realizado na UFRGS - Porto Alegre, outubro de 2013. 
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E nós diríamos, efeito de sentidos. 

“É isso, afinal”, considera Orlandi (2008b, p. 281), “[...] o principal para quem 

trabalha com linguagem: não atravessá-la sem se dar conta da sua presença material, da sua 

espessura, da sua opacidade, da sua resistência.” (ORLANDI, 2008b, p. 281), pois “[...] o 

sentido está sempre em curso.” (ORLANDI, 2008b, p. 281). E nós completaríamos: em 

discurso. 

De caráter incompleto, esta Tese, com certeza, deixará de contemplar muitas questões 

em relação à Educação, mas a compreendemos como mais uma forma para se pensar a 

diversidade, a formação continuada e o currículo para professores de Língua Portuguesa nesta 

região. Sabemos que “[...] não é o objeto que é novo, é o que podemos dizer através do tipo de 

análise, sobre nosso objeto.” (ORLANDI, 2012, p. 48).  

Intencionando provocar um efeito de sentidos de final, pensamos que, longe de se 

assemelhar às palavras da epígrafe, no poema de João Cabral de Melo Neto, a palavra foi 

aqui, nesta pesquisa, esmiuçada, atravessada para encontrar o sentido que requereria. Os 

sentidos a perpassaram, retirando-a do poço. Assim é que, neste caminho que percorremos na 

tessitura desta Tese, procuramos alcançar o que o poeta reservou para o final de seu poema  

 

 

Salvo a grandiloquência de uma cheia 

lhe impondo interina outra linguagem, 

um rio precisa de muita água em fios 

para que todos os poços se enfrasem: 

se reatando, de um para outro poço, 

em frases curtas, então frase e frase, 

até a sentença-rio do discurso único 

em que se tem voz a seca ele combate. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – Questionário escolas  
 

           As informações a seguir são solicitadas com o objetivo de melhor conhecer as Escolas Estaduais do 

Município de Barra do Bugres – MT. Este questionário é parte integrante de minha pesquisa de doutorado 

intitulada SENTIDOS SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NAS ESCOLAS ESTADUAIS EM 

BARRA DO BUGRES-MT: a prática docente em discurso. Todas as análises serão feitas sem identificação e os 

dados serão sempre analisados de maneira global. Obrigada. 

 

                                                                                                 Profa. Ma. Cláudia Landin Negreiros 

            

                                                           

1. NOME DA ESCOLA: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. ORIGEM DO NOME: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS EM 2011-2012 (ESTIMATIVA): __________ 

4. NÚMERO DE PROFESSORES EFETIVOS E CONTRATADOS EM 2011-2012 (ESTIMATIVA): ______  

5. QUANTO À MODALIDADE DE ENSINO: MARQUE COM UM (X) QUANDO HOUVER 

 

ENSINO/ 

TURNO 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

E. FUNDAMENTAL –

ANOS INICIAIS 

E. FUNDAMENTAL –

ANOS FINAIS 

ENSINO 

MÉDIO 

EJA 

MANHÃ      

TARDE      

NOITE      

 

6. QUANTO À ESTRUTURA FÍSICA: MARQUE COM UM (X) QUANDO HOUVER 

(    ) SALAS DE AULAS – Nº ______       (    ) COZINHA 

(    ) SALAS DE PROFESSORES – Nº ____ (    ) ÁREA DE SERVIÇO 

(    ) SALAS DE ARTICULAÇÃO – Nº ___ (    ) DESPENSA/DEPÓSITO 

(    ) SALAS DE VÍDEO – Nº ______ (    ) REFEITÓRIO 

(    ) BANHEIROS DIREÇÃO – Nº _____ (    ) CANTINA (VENDA DE ALIMENTOS) 

(    ) BANHEIROS PROFESSORES – Nº _____ (    ) BIBLIOTECA 

(    ) BANHEIROS ALUNOS – Nº _____ (    ) LAB. DE INFORMÁTICA 

(    ) BANHEIROS FUNCIONÁRIOS – Nº ____ (    ) SECRETARIA 

(    ) QUADRA DE ESPORTES (    ) OUTROS ESPAÇOS ______________ 

 

7. QUANTO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA ESCOLA: 

NOME DO PROJETO COMUNIDADE ESCOLAR COMUNIDADE LOCAL 
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APÊNDICE B _ Modelo de ofício – Assessor Pedagógico do município 

 
 

                                                                                  Barra do Bugres, 10 de fevereiro de 2011 

Ofício Nº. 001/11  

Prezado Senhor, 

Cumprimentando-o, vimos por meio deste, solicitar autorização para realizarmos uma 

pesquisa nas escolas atendidas pela Assessoria Pedagógica do município de Barra do Bugres – MT, 

com os professores de Língua Portuguesa que atuam nessas instituições.  

A pesquisa SENTIDOS SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NAS ESCOLAS ESTADUAIS 

EM BARRA DO BUGRES-MT: a prática docente em discurso a ser realizada durante o período de 2011-

2012 se refere a minha Tese no Programa de Doutorado Interinstitucional - DINTER. Esse programa é 

um convênio entre a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e a Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS), do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu), na linha de 

pesquisa Educação: Arte, Linguagem, Tecnologia. 

Vinculada ao Grupo de Pesquisa sobre Educação e Análise do Discurso 

GPEAD/PPGEdu/UFRGS/CNPq, sob a coordenação da Profª Drª Regina Maria Varini Mutti 

(UFRGS), essa pesquisa se volta ao ensino de Língua Portuguesa nas escolas públicas do município, 

buscando contribuir às políticas públicas que objetivam o desenvolvimento da educação escolar no 

Estado de Mato Grosso, no contexto do município de Barra do Bugres.  

Para que essa pesquisa seja profícua, precisaremos realizar visitas às escolas (previamente 

agendadas), entrevistas semi-estruturadas, aplicação de questionários, imagens (autorizadas pela 

direção e pelo professor), bem como ter acesso ao acervo documental das escolas. 

Todos esses procedimentos serão necessários porque pretendemos formar um arquivo de 

relatos constituído como memorial dos pronunciamentos durante a realização dessa pesquisa, sendo 

que tal arquivo estará disponível para outras investigações em Educação. 

Sendo o que temos para o momento, despedimo-nos reiterando votos de estima, consideração 

e apreço. 

 

Atenciosamente, 

                                                     Profª. Ma. Cláudia Landin Negreiros 

 

 

 

ILMO SR. 

PROF. 

ASSESSOR PEDAGÓGICO DA SEDUC – MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES - MT  
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APÊNDICE C _ Modelo de ofício – diretores das escolas estaduais 

 

                  
 

                                                                                  Barra do Bugres, 10 de fevereiro de 2011 

Ofício Nº. 002/11  

Prezado(a) Senhor(a), 

Cumprimentando-o(a), vimos por meio deste, solicitar autorização para realizarmos uma 

pesquisa nas escolas atendidas pela Assessoria Pedagógica do município de Barra do Bugres – MT, 

com os professores de Língua Portuguesa que atuam nessas instituições.  

A pesquisa SENTIDOS SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NAS ESCOLAS 

ESTADUAIS EM BARRA DO BUGRES-MT: a prática docente em discurso a ser realizada durante o 

período de 2011-2012 se refere a minha Tese no Programa de Doutorado Interinstitucional - DINTER. 

Esse programa é um convênio entre a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), do Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGEdu), na linha de pesquisa Educação: Arte, Linguagem, Tecnologia. 

Vinculada ao Grupo de Pesquisa sobre Educação e Análise do Discurso 

GPEAD/PPGEdu/UFRGS/CNPq, sob a coordenação da Profª Drª Regina Maria Varini Mutti 

(UFRGS), essa pesquisa se volta ao ensino de Língua Portuguesa nas escolas públicas do município, 

buscando contribuir às políticas públicas que objetivam o desenvolvimento da educação escolar no 

Estado de Mato Grosso, no contexto do município de Barra do Bugres.  

Para que essa pesquisa seja profícua, precisaremos realizar visitas às escolas (previamente 

agendadas), entrevistas semi-estruturadas, aplicação de questionários, imagens (autorizadas pela 

direção e pelo professor), bem como ter acesso ao acervo documental das escolas. 

Todos esses procedimentos serão necessários porque pretendemos formar um arquivo de 

relatos constituído como memorial dos pronunciamentos durante a realização dessa pesquisa, sendo 

que tal arquivo estará disponível para outras investigações em educação. 

Sendo o que temos para o momento, despedimo-nos reiterando votos de estima, consideração 

e apreço. 

Atenciosamente, 

                                                     Profª. Ma. Cláudia Landin Negreiros 

 

 

 

ILMO (A). SR (A). 

PROF (A).  

DIRETOR (A) DA ESCOLA ESTADUAL 
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APÊNDICE D _ Modelo de carta-convite 

 

 
 

                                                                                  Barra do Bugres, 08 de abril de 2011 

 Carta convite 

 Prezado (a) professor (a), 

Tenho o prazer de convidá-lo (a) a participar da pesquisa SENTIDOS SOBRE O ENSINO DE 

LÍNGUA PORTUGUESA NAS ESCOLAS ESTADUAIS EM BARRA DO BUGRES-MT: a prática 

docente em discurso a ser realizada durante o período de 2011-2012, que se refere à minha Tese de 

Doutorado realizada no Programa de Doutorado Interinstitucional - DINTER. Esse programa é um 

convênio firmado entre a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), ligado ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGEdu-UFRGS), na linha de pesquisa Educação: Arte, Linguagem, Tecnologia. 

Essa pesquisa se vincula ao Grupo de Pesquisa sobre Educação e Análise do Discurso 

GPEAD/PPGEdu/UFRGS/CNPq, sob a coordenação da Profª Drª Regina Maria Varini Mutti 

(UFRGS), e volta-se ao ensino de Língua Portuguesa nas escolas da rede pública do município, 

buscando contribuir às políticas públicas que objetivam o desenvolvimento da educação escolar no 

Estado de Mato Grosso, no contexto do município de Barra do Bugres.  

Antecipando as informações, pretende-se que, com a sua participação, os pesquisadores 

poderão conhecer como se realizam as práticas diárias do ensino de Língua Portuguesa e, para que 

essa pesquisa seja profícua, precisaremos realizar visitas às escolas (previamente agendadas), 

entrevistas semi-estruturadas, aplicação de questionários e imagens (autorizadas). 

 

Desde já, conto com sua participação  

    Atenciosamente 

    Profª. Ma. Cláudia Landin Negreiros 

 

 

 

 

 

ILMO (A) SR (A). 

PROF (A)  

ESCOLA ESTADUAL  
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APÊNDICE E _ Modelo de questionário 

 
 

                 

QUESTIONÁRIO 

 

DADOS DO ENTREVISTADO 

 

1. ESCOLA: ______________________________________CÓDIGO: _______ 

2. NOME: _________________________________________________________ 

3. INICIAIS: _________________DATA DE NASCIMENTO: ____/____/____ 

4. ENDEREÇO: ____________________________________________________ 

5.  E-MAIL: _______________________________________________________ 

6. NATURALIDADE: _______________________________________________ 

7. PROFISSÃO: ____________________________________________________ 

8. CARGO QUE OCUPA ATUALMENTE NA ESCOLA: ________________ 

9. FORMAÇÃO: 

I. (    ) ENSINO MÉDIO  

   

II. (    ) GRADUAÇÃO   Licenciatura (    ) Bacharelado (    )  

                                                    Concluída (    )     Em andamento (    ) 

___________________________________________ _____________________ 

INSTITUIÇÃO: __________________________________________________ 

 

III.  (    ) ESPECIALIZAÇÃO  Concluída (    )  Em andamento (    )  

            ________________________________________________________________  

INSTITUIÇÃO: __________________________________________________ 

 

IV. (    ) MESTRADO      Concluído (    )  Em andamento (    ) 

            ________________________________________________________________ 

 INSTITUIÇÃO: _________________________________________________ 

 

            (    ) DOUTORADO   Concluído (    )  Em andamento (    ) 

 ________________________________________________________________ 

            INSTITUIÇÃO: __________________________________________________ 
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APÊNDICE F _ Modelo de entrevista - professores 

 

                                                                            

1. Como se deu a sua inclusão ao quadro docente desta escola? 

2. Quais as séries/anos ou outras disciplinas que leciona/ lecionou? 

3. Em quais escolas trabalha/trabalhou? 

4. Como você trabalha o currículo de Língua Portuguesa? 

5. Como você trabalha a produção de textos, a leitura e os conhecimentos 

linguísticos? 

6.  Você segue algum referencial teórico pedagógico, os livros didáticos, por 

exemplo? 

7. Participa de cursos de formação continuada? Quais? Não, por quê? 

8. Como é que você pensa que deveria ser a formação continuada? 

9. Prepara suas aulas? 

10. Conte uma experiência em sala de aula que deu certo. 

11. Conte uma experiência em sala de aula que não deu certo. 

12. Qual a orientação que a escola dá para realizar o seu trabalho? 

13. Como é o aluno que você recebe? 

14. O que mais facilita o seu trabalho? 

15. O que mais dificulta o seu trabalho? 

16. Como se tornou professor? 

17. Como avalia sua trajetória profissional até aqui? 

18. Quais são suas perspectivas em relação à sua profissão? 

19. Como a sociedade local vê o trabalho do professor? 

20. Qual é a sua participação na construção do sistema educacional do município de 

Barra do Bugres?  
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APÊNDICE G _ Modelo de entrevista - coordenadores 

 
 

 

1. Como se deu a sua inclusão ao quadro docente desta escola? 

2. Em quais escolas trabalha/trabalhou? 

3. Como se tornou coordenador? 

4. Participa de cursos de formação continuada? Quais? Não, por quê? 

5. Como é o seu trabalho como coordenador desta escola? 

6. Organiza cursos de formação continuada na escola? Como são esses cursos? 

7. Como é o seu trabalho com os professores da área de Língua 

Portuguesa/linguagem? 

8. O que mais facilita o seu trabalho? 

9. O que mais dificulta o seu trabalho? 

10. Como avalia sua trajetória profissional até aqui? 

11. Quais são suas perspectivas em relação à sua profissão? 

12. Como a sociedade local vê o seu trabalho? 

13. Qual é a sua participação na construção do sistema educacional do município de 

Barra do Bugres?  
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APÊNDICE H _ Modelo de entrevista - diretores 

 

 
                 

 

1. Como se deu a sua inclusão ao quadro docente desta escola? 

2. Em quais escolas trabalha/trabalhou? 

3. Há quanto tempo atua nesta escola? Como professor? Como diretor? Em outros 

cargos? 

4. Como se tornou diretor desta escola? 

5. Como é o seu trabalho como diretor desta escola? 

6. O que mais facilita o seu trabalho? 

7. O que mais dificulta o seu trabalho? 

8. Como é o seu trabalho com os professores da área de Língua 

Portuguesa/Linguagens? 

9. Poderia relatar um pouco da história desta escola? Fundação, nome, 

funcionários, outras informações pertinentes à formação desta instituição. 

10. Como avalia sua trajetória profissional até aqui? 

11. Quais são suas perspectivas em relação à sua profissão? 

12. Como a sociedade local vê o seu trabalho? 

13. Qual é a sua participação na construção do sistema educacional do município de 

Barra do Bugres?  

14. Qual é a participação desta escola na construção do sistema educacional do 

município de Barra do Bugres?  
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APÊNDICE I _ Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, em que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra 

do pesquisador responsável.  

Em caso de recusa você não será penalizado (a) de forma alguma. Em caso de dúvida você 

pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da UNEMAT pelo telefone: (65) 3221 0000 ou 

pelo e-mail: cep@unemat.br. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 
Título do projeto: SENTIDOS SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NAS 

ESCOLAS ESTADUAIS EM BARRA DO BUGRES-MT: a prática docente em discurso 

Responsável pela pesquisa: CLÁUDIA LANDIN NEGREIROS (UNEMAT-UFRGS) 

Endereço e telefone para contato: Rua Santa Rita 398 Barra do Bugres – MT (65) 3361-

1036 

Equipe de pesquisa: CLÁUDIA LANDIN NEGREIROS (UNEMAT/UFRGS) 

              REGINA MARIA VARINI MUTTI (UFRGS) 

1. Descrição da pesquisa - Vinculada ao programa de Doutorado Interinstitucional – DINTER 

em Educação (Convênio UFRGS-UNEMAT), essa pesquisa pretende investigar as práticas 

docentes de professores de língua portuguesa que atuam nas escolas da rede estadual do 

município de Barra do Bugres - MT. Trata-se de uma investigação qualitativa que tem por 

base o referencial teórico da Análise de Discurso de vertente francesa, procurando mostrar os 

efeitos de sentido da formação por meio da qual os sujeitos-professores manifestam suas 

identidades. Tem como objetivo principal, contribuir para a educação no contexto mato-

grossense e brasileiro, respeitando as especificidades dessa região e das escolas pertencentes a 

esse contexto.  

2. Procedimentos - Serão realizadas entrevistas gravadas, observações e filmagens de algumas 

situações. As gravações em áudio e vídeo, todas devidamente autorizadas pelo (a) 

entrevistado (a), serão mantidas sob a guarda dos pesquisadores e analisadas somente por 

estes, não sendo de modo algum exibidas ou divulgadas para outra finalidade.   

3. Possíveis riscos e desconfortos: a pesquisa não oferece riscos e nem desconfortos. 

4. Benefícios previstos - Esperamos que, de alguma forma, os resultados dessa pesquisa possam 

orientar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da educação escolar no Estado de 

Mato Grosso.  

A sua participação nessa pesquisa é voluntária, ou seja, você pode não querer 

participar, e ainda, durante a realização da mesma, poderá solicitar mais esclarecimentos 

sobre ela e terá liberdade de recusar-se a participar ou retirar o seu consentimento de 

participação nessa pesquisa a qualquer momento, sem sofrer nenhuma penalidade. 

 

Barra do Bugres, _____ de ___________________ de 2011 

 

Nome e assinatura do sujeito ou responsável: _______________________________ 

 

                                                                           _______________________________ 

Nome e assinatura do responsável pela pesquisa: CLÁUDIA LANDIN NEGREIROS   

 

 

mailto:cep@unemat.br
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APÊNDICE J _ Planilha de horários  
 

 

 

PLANILHA DE HORÁRIOS  

 

TURNO:  

 

HORÁRIO SEGUNDA-

FEIRA 

____/____/____ 

TERÇA-

FEIRA 

____/____/____ 

QUARTA-

FEIRA 

____/____/____ 

QUINTA-

FEIRA 

____/____/____ 

SEXTA-

FEIRA 

____/____/____ 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 
TURNO:  

 

HORÁRIO SEGUNDA-

FEIRA 

____/____/____ 

TERÇA-

FEIRA 

____/____/____ 

QUARTA-

FEIRA 

____/____/____ 

QUINTA-

FEIRA 

____/____/____ 

SEXTA-

FEIRA 

____/____/____ 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 


