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RESUMO 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação do curso de Mestrado em 

Ensino na Educação Básica do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação/CEPAE da 

Universidade Federal de Goiás, na linha de pesquisa “Concepções teórico-metodológicas e 

práticas docentes”. Ela é o resultado de uma investigação sobre o discurso do professor, no 

contexto escolar, e suas implicações na construção das identidades discentes. O campo de 

pesquisa foi uma sala de aula de uma escola pública de Goiânia tendo como sujeitos do estudo 

alunos do 5º ano do Ensino Fundamental e duas professoras: a de Língua Portuguesa e a de 

História. O principal objetivo foi investigar, compreender e revelar os efeitos do discurso do 

professor no modo como o aluno agencia dialogicamente os recursos linguísticos, textuais 

e/ou discursivos, no trabalho com seu próprio dizer, e se isso reflete em sua identidade. Foi 

interesse também avaliar como as interações verbais suscitadas nos eventos de letramento 

indicam a presença de criticidade e autonomia dos alunos. Refletindo sobre os discursos 

produzidos nas interações professor/aluno nos eventos de letramento, buscamos como suporte 

teórico no caráter sócio-interacionista da linguagem os estudos de Bakhtin (1995) e 

Fairclough (2001), na construção das identidades sociais o suporte teórico de Hall (2005) e 

nos estudos do letramento Street (2006, 2010,  2014). Buscamos ainda investigar os efeitos do 

discurso docente na construção de um sujeito mais centrado e crítico, que tenha a 

possibilidade de ampliar sua leitura do mundo no qual está inserido, refletindo sobre as 

diferentes vozes com as quais dialoga e com elas interagir de forma mais consciente e 

autônoma. Optamos pela pesquisa qualitativa dentro do paradigma interpretativista, e, pelo 

método de estudo de caso, apoiado em entrevistas, gravação e transcrição dos eventos de 

letramento e na análise de produções textuais dos alunos. As análises foram realizadas em 

consonância com o referencial teórico adotado. Com o objetivo de contribuir com uma prática 

educacional emancipatória, desenvolvemos um produto educacional em forma de sequência 

didática a qual abarca a linguagem como mediadora da construção identitária. 

 

Palavras chave: Discurso. Identidade. Letramento. Autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This research was developed at the Graduate Master's degree program in Teaching of Basic 

Education of Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação/ CEPAE from  Federal 

University of Goiás, in the research line "theoretical and methodological conceptions and 

teaching practices." It is the result of an investigation into the teacher's discourse in the school 

context, and its implications for the construction of students' identities. The research field was 

one classroom of a public school in Goiânia. The subjects of the study were students of the 

5th year of elementary school and  both  portuguese and history teachers. The main goal was 

to investigate, understand and reveal the effects of teacher's discourse in the way the student 

dialogically agency language, textual and / or discursive resources , in the work with their 

own saying, and to observe if it reflects on their identity. Interest was also assess how verbal 

interactions raised in literacy events indicate the presence of criticality and autonomy of 

students. Reflecting on the discourses produced in teacher / student's interactions in literacy 

events, we sought as theoretical support in the socio-interactional character of language 

studies of Bakhtin (1995) and Fairclough (2001), in the construction of social identities we 

sougth the theoretical support of Hall (2005) and the studies of literacy Street (2006, 2010, 

2014). We also sougth to further investigate the implications of the teaching discourse in 

identity construction of a more focused and critical subject, who has the ability to expand 

their view of the world in which it is inserted, reflecting on the different voices with which 

dialogues, and interact with them in a more conscious and autonomous way. We chose the 

qualitative research within the interpretative paradigm, and the case study method, supported 

by interviews, recording and transcription of literacy events and analysis of textual 

productions of the students. Analyses were carried out in line with the theoretical framework 

adopted. In order to contribute to an emancipatory educational practice, we develop an 

educational product in the form of didactic sequence which includes the language as a 

mediator of identity construction. 

 

Keywords: Discourse. Identity. Literacy. Autonomy. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse em pesquisar o discurso do professor e seus efeitos na construção das 

identidades discentes surgiu com a experiência de assumir uma sala de aula como professora 

regente na primeira fase do Ensino Fundamental. Fomos percebendo, no decorrer de nossa 

prática docente, que muitos professores e colegas de trabalho, mesmo aqueles com bastante 

tempo de prática, não demonstravam compreender as implicações do seu discurso em um 

contexto de situação, mais especificamente na sala de aula. Perdemos a conta de tantos 

discursos autoritários que presenciamos no trato com as crianças. Discursos esses que 

desqualificavam e desautorizavam o protagonismo infantil e a construção da autoimagem. 

Presenciamos também a ausência da escuta, de um espaço interlocutivo em sala de aula no 

qual os alunos pudessem se expressar e interagir com os conhecimentos ali veiculados. Nesse 

cenário, podemos ainda identificar professores que apresentavam dificuldades em romper com 

o “velho”, com as práticas pedagógicas descompromissadas com a emancipação do sujeito, 

mantendo assim o mesmo sistema de ensino por eles vivenciado. 

Por compreendermos o espaço da sala como um local de conflito em que sujeitos 

(alunos e professores) negociam a partir de diferentes lugares, interesses e crenças, nasceu em 

nós o desejo de apreender esse espaço como um dos cenários de construção de identidades. É, 

fundamentalmente, nesse contexto, que a relação dialógica entre professor e aluno vai tecendo 

subjetividades. Pensar essas subjetividades é buscar compreender a qualidade das interações 

discursivas que ali são tecidas e a posição do professor frente aos eventos de letramento que 

ele proporciona. 

Para Bakhtin (1981, p. 144), “a linguagem constitui o homem e o próprio homem é 

constituído pelo discurso do outro”. Os participantes discursivos constroem o significado ao 

se envolverem e ao envolverem outros no discurso em circunstâncias culturais, históricas e 

institucionais particulares. Assim, pensar como são construídos os sujeitos no cotidiano da 

escola, por meio dos eventos de letramento, é algo desafiador. 

As práticas discursivas dentro da escola realizam papel importante na formação do 

sujeito. As identidades sociais construídas na escola podem desempenhar um papel 

fundamental na vida dos alunos, pois é nesse lócus que eles têm a oportunidade de deparar 

com outras práticas discursivas nas quais suas identidades são reexperienciadas ou 

reposicionadas. O que somos, nossas identidades sociais, portanto, são construídas por nossas 

práticas discursivas com o outro. 
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A linguagem é de natureza socioideológica e “tudo que é ideológico possui um 

significado e remete a algo situado fora de si mesmo” (BAKHTIN, 1995, p. 31). A ideologia 

é um reflexo das estruturas sociais e entre linguagem e sociedade existem relações dinâmicas 

e complexas que se materializam nos discursos, ou melhor, nos gêneros do discurso. Pensar 

esses discursos no espaço da sala de aula é refletir sobre quais ideologias permeiam as vozes 

dos professores e qual concepção de sujeito norteia a prática pedagógica. 

Se concebermos o espaço escolar, especificamente a sala de aula, como um espaço de 

interação, é necessário ter claro que as relações ali existentes são constituídas pelo poder, 

especialmente, entre professor/aluno. E é através do discurso que o poder se manifesta e os 

sujeitos envolvidos em sala de aula vão revezando seus lugares. Nessa alternância discursiva, 

ele se instala e as relações de dominação tendem a florescer.   

São esses mecanismos que nos levam a pensar nas práticas discursivas existentes na 

sala de aula. Podemos pressupor que, muitas crianças ao entrarem na escola abandonem seu 

discurso, construído até então, fora dos muros da instituição, para assumirem o que lhes será 

transmitido. Haja vista que, em se tratando de interação verbal, supomos que haverá um 

controle do que pode, ou não, ser dito, isto é, se aquela fala estará autorizada, ou não, para se 

colocar no contexto em que ela se encontra. 

Nesse imbricado processo, ao assumir a posição de professor, o sujeito poderá optar 

por uma postura que não assujeite nenhum dos atores desse processo, promovendo o 

desabrochar de subjetividades singulares, revelando sujeitos autônomos na construção do 

ensino/aprendizagem. 

Assim, essa experiência pode se revelar renovadora e prazerosa. Significa dizer que o 

ato de ensinar não é um ato mecânico, impositivo, que não se leva em conta o saber prévio do 

sujeito, nem seus anseios e necessidades, considerando-o um ser social. Isso significa também 

que a relação professor x aluno não pode ocorrer no antigo paradigma da transmissão de 

informação unidirecional, mas deve, sim, ser permeada pela intenção e emoção de um diálogo 

multidirecional. Nessa relação dialógica, os dois sujeitos da relação podem assumir papeis de 

transmissor e receptor, em ciclos democráticos de interação, assumindo papéis ativos na 

construção coletiva e colaborativa do conhecimento, próprios da subjetividade, provindos de 

eventos de letramento. 

A expectativa ao ter acesso à escola é de que ela seja promotora de ascensão social, 

oportunizando ao sujeito meios de apropriação da cultura letrada, fortalecendo-o a romper 

com as limitações de caráter socioeconômico que cerceiam sua vida. Mas, o que acontece, 
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muitas vezes, dentro dos muros da escola é consideravelmente diferente. Esse espaço pode ser 

marcado pela exclusão daqueles que não dominam a modalidade padrão da língua portuguesa, 

seja ela oral ou escrita.  A escola, então, de certa forma, silencia o sujeito ao negar suas 

origens, ao impor determinados padrões que fogem às concepções da língua desenvolvidas 

pela criança e ao não valorizar o seu discurso até o momento de ingresso nessa instituição. 

Quando o professor respeita os alunos como sujeitos, dando-lhes vez e voz, contribui 

para que eles construam significados pertinentes, transportando-os para outros espaços 

sociais, permitindo que atuem neste espaço, transformando-o. Mas, nem sempre é o que 

acontece nessas relações, nas quais o poder pode significar domínio, divisão desigual, 

marginalização, preconceito e subjugação. As relações de poder podem ser impostas, 

coercitivas ou colaborativas dependendo do sujeito que as detêm (FOUCAULT, 1981).  

Se as relações em sala de aula fundamentam-se no assujeitamento do aluno, elas 

podem contribuir para a construção de identidades passivas, acríticas e desconectadas com a 

realidade social nas quais estão inseridas. Os discursos que veiculam nesse espaço, através 

dos eventos de letramento, são provenientes dos vários sujeitos que ali se encontram em 

posições assimétricas. Mas, se o professor compreende essas relações pode contribuir para 

alargar a visão de mundo dos sujeitos dando possibilidades para fazer suas próprias escolhas, 

rompendo com o assujeitamento dos mesmos. 

Iluminados por esse pensamento é que entrelaçamos teorias da linguagem 

(BAKTHIN, 1995) e da identidade (HALL, 2005; MOITA, 2002), percorrendo um construto 

teórico que abarca os espaços interlocutivos presentes nas práticas sociais, aqui, em especial 

os contextos escolares, os quais vão contribuir para a compreensão da construção da 

identidade de seus atores. 

Desta forma, nesta pesquisa, queremos responder às seguintes questões: como o 

discurso do professor nos eventos de letramento, mediados por produções textuais, pode 

interferir na formação do sujeito? Quais os efeitos da mediação do professor no 

desenvolvimento crítico dos alunos? Como pode ser identificada a influência do discurso do 

professor nas produções textuais dos alunos?  

A proposta básica desta pesquisa consiste em analisar os efeitos do discurso do 

professor na construção identitária dos alunos. Como objetivo geral, temos o seguinte: 

investigar, compreender e revelar os efeitos do discurso do professor no modo como o aluno 

agencia dialogicamente os recursos linguísticos, textuais e/ou discursivos, no trabalho com 

seu próprio dizer, e se isso reflete em sua identidade.  
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Dos objetivos específicos almejados destacam-se: 

1. Identificar as marcas presentes no texto dos alunos que revelam interiorização das 

vozes das professoras; 

2. Verificar nos textos escritos pelos alunos pistas que indiquem um posicionamento 

consciente e crítico dos mesmos;  

3. Reconhecer a presença do espaço interlocutivo proporcionado pelas professoras e 

quais os efeitos das trocas verbais entre professoras e alunos na construção das identidades 

discentes; 

A escolha por realizar a pesquisa na primeira fase do Ensino Fundamental se deu pelo 

fato de ser o local de trabalho da pesquisadora. Foram privilegiadas as atividades de 

letramento em Língua Portuguesa e História por representarem momentos distintos, mas 

conectados entre si, por situações de produção na qual a linguagem medeia as interações. É a 

prática da linguagem que oportuniza a compreensão do ser social e político. 

Para que colocássemos em prática nosso projeto de pesquisa, fizemos um estudo de 

caso: analisamos o discurso de duas professoras da Rede Municipal de Ensino, em eventos de 

letramento. A sala pesquisada foi de uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental, na qual 

tinham sido matriculados vinte e cinco alunos. Destes, dezessete participaram da pesquisa.  

Os demais alunos não conseguimos contato e nem autorização dos pais. 

Nas análises, procuramos ver os efeitos dos discursos das docentes nas produções 

textuais dos alunos, identificando como as crenças, valores e visão de mundo das professoras 

são apreendidos pelos alunos e de que forma são por eles materializados em seus textos.  

Fizemos nossa coleta de dados em oito momentos distintos do 1º semestre de 2015. A 

primeira coleta foi uma entrevista com as professoras, sujeitos de nossa pesquisa. A segunda 

coleta refere-se à entrevista com os alunos.  A terceira, quarta, quinta e sexta coleta referem-

se à gravação das aulas e as duas últimas coletas realizadas foram a produção textual dos 

alunos. Optamos por quatro momentos diferentes da mediação para que pudéssemos verificar 

os efeitos dessas intervenções nas produções dos alunos.  

Os instrumentos metodológicos adotados para esta pesquisa foram a observação e a 

gravação das aulas de português e de história - transcritas posteriormente - entrevistas com 

duas professoras e dezessete alunos e produções textuais.  

Após a coleta dos dados, partimos para a escrita deste trabalho. Para atingir os 

objetivos propostos, assim como para refutar ou confirmar as hipóteses levantadas nesta 

pesquisa,  e por questões didáticas esta dissertação foi dividida em quatro capítulos basilares. 
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No primeiro capítulo, intitulado "Fundamentação teórica", buscamos discorrer sobre a 

concepção de linguagem, discurso e práticas sociais, apresentando a teoria bakhtiniana a qual 

está intimamente ligada à construção identitária dos sujeitos, por ser a linguagem campo 

privilegiado de manifestação das ideologias. Apresentamos também um conceito sobre a 

construção da identidade na interação social, tendo como referência Hall (2005) e Moita 

Lopes (2002), além dos estudos sobre letramento tendo em Street (2014) seu principal teórico. 

No segundo capítulo, nomeado “Aportes metodológicos”, discorremos sobre os 

fundamentos da metodologia qualitativa, justificando o estudo de caso. Enfim, relatamos o 

percurso realizado, desde os objetivos até os procedimentos de análise adotados. 

No terceiro capítulo, denominado “A prática discursiva: análise dos dados”, 

analisamos os dados obtidos nas entrevistas com as professoras e os alunos, buscando 

perceber a existência de um espaço interlocutivo nos discursos de docentes e discentes. 

No quarto capítulo, “A sala de aula como espaço de emancipação?”, analisamos os 

discursos das docentes e dos discentes na interação da sala de aula. Analisamos também os 

efeitos do discurso das professoras na identidade dos alunos, verificando a presença de suas 

vozes internalizadas pelos alunos e materializadas em seus textos. 

Como nosso mestrado é profissional, a pesquisa nos levou à produção de um produto 

final, o qual se atém à estruturação de uma Sequência Didática (SD) que objetiva, através de 

diferentes gêneros discursivos, contribuir para as práticas de letramento que acontecem em 

contextos escolares. A sequência busca promover uma reflexão que aborde valores éticos e 

sua relação com a formação identitária dos sujeitos. Desse modo, o aluno passa a ser visto 

como um sujeito participante que, ao interagir com o outro se (re) constrói. Essa é a 

perspectiva que sustenta este trabalho. No entanto, é importante dizer que, assim como em 

vários campos de pesquisa, os estudos da linguagem e da identidade também têm seu legado e 

essas contribuições teóricas foram importantes para que pudéssemos mostrar que as interações 

acontecem por meio da linguagem. 

O produto final está presente nos apêndices desta dissertação, juntamente com 

algumas considerações sobre a formação docente e a importância do espaço de interação na 

sala de aula para a construção das identidades discentes.  

Também apresentamos as considerações finais, na qual a problemática desse estudo 

reaparece. Revisitamos momentos importantes desse trabalho podendo concluir que toda 

mediação discursiva traz uma carga de crenças e valores que foram se constituíndo através 

das práticas sociais vivenciadas pelo sujeito. E que a escola, como uma das instituições na 



 

16 
 

qual as interações linguísticas florescem, pode oportunizar um espaço interlocutivo em que o 

aluno reflete e interage com seu próprio dizer e com o dizer daqueles com os quais dialoga, 

realocando elementos (valores, crenças, visão de mundo, entre outros) que vão sendo 

incorporados em sua identidade. Tudo isso mediado pelo professor que, cônscio do espaço de 

poder que ocupa, pode contribuir positivamente na tessitura identitária dos alunos que ali 

convivem com ele.  
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CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Escrever sobre a concepção de linguagem, identidade e prática de letramento é algo 

muito complexo apesar da extensa literatura produzida a respeito. Ainda assim, tais vertentes 

fazem parte desta pesquisa que se propõe investigar os imbricados processos na tessitura do 

discurso produzido em sala de aula e do seu efeito na formação identitária dos alunos. 

Entendemos que esta temática não foi esgotada, em virtude das controvérsias metodológicas e 

conceituais presentes, reconhecendo sua importância na formação dos professores que atuam 

nas séries iniciais da educação básica, base da pirâmide do conhecimento escolarizado. 

 

1.1- Linguagem e discurso 

Iniciar este capítulo é defrontar-se com as dificuldades da enunciação presentes no 

discurso. Segundo Tfouni (1995, p. 29): 

 
“Começar" a dizer nunca é tarefa simples. E "começar" a escrever torna-se trabalho 

árduo e duplamente complexo. Com efeito, se ao falar, estamos aprisionados pela 

ilusão da completude, ao escrever ficamos presos em uma contradição, que tem a ver 

com a ilusão da linearidade do pensamento (e da transparência da linguagem) e a 

necessidade de imaginar um interlocutor ausente, muitas vezes fantasmático e 

idealizado, para o qual precisamos "planejar" e "organizar" o nosso discurso. 

 

 

Desse modo, pensar na linguagem nos leva a refletir sobre essa prática dentro dos 

muros da escola e as relações que ali são tecidas, por conceber que esse espaço é o da 

interação entre diferentes sujeitos e identidades, interlocutores que juntos constroem e 

(re)significam o objeto de estudo. Trilhar esse caminho é mergulhar num oceano de vozes 

constituídas por diferentes interesses e ideologias em que os mais experientes mediam o 

conhecimento dos neófitos. Para compreender esse imbricado processo, nos apoiamos nos 

conceitos bakthinianos da linguagem (BAKHTIN, 1995) como suporte às nossas análises. 

O pensador russo Mikhail Bakhtin (1995) considerava a relação sócio-histórica e 

dialógica entre sujeitos, centro do processo de constituição do discurso, priorizando a 

intersubjetividade em detrimento à representação objetiva da realidade. Ele concebia o sujeito 

da enunciação e o discurso como prática social, além, é claro, de destacar a interação, o 

contexto, a intenção do falante e os gêneros discursivos.  

Seus trabalhos foram significativos para a compreensão de como acontece a produção 

de significados no discurso da vida cotidiana, aqueles que se relacionam diretamente com a 

situação em que são produzidos, identificando-se neles, a natureza social da linguagem. Para 
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Bakhtin (1995), a linguagem é uma prática social cotidiana que envolve a experiência do 

relacionamento entre sujeitos. Essa experiência é parte integrante do sentido do dizer. 

Ainda de acordo com Bakhtin (1995), a língua não é constituída por um sistema 

abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pela interação verbal, realizada através da enunciação 

(ato de dizer). Em outras palavras, a interação verbal constitui a realidade fundamental da 

língua.  

Clarificando os conceitos, segundo Bakhtin (1995), a enunciação é o produto da 

interação social de dois indivíduos socialmente organizados e, mesmo que não haja um 

interlocutor real, este pode ser substituído pelo representante médio do grupo social ao qual 

pertence o locutor. E o diálogo, por sua vez, constitui uma das formas mais importantes da 

interação verbal. Contudo, podemos compreender a palavra “diálogo” num sentido mais 

amplo, isto é, não apenas como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, 

mas toda comunicação verbal, independentemente de seu tipo. 

Um conceito remete a outro. Assim, a interação conduz ao conceito de diálogo e, por 

conseguinte, ao princípio básico da teoria do estudioso russo: o dialogismo. E, a concepção 

dialógica da linguagem é o princípio que sustenta a teoria da enunciação postulada por 

Bakhtin (1995).  Segundo ele, a língua deve, então, ser estudada como um grande diálogo, 

pois: 

 
Na realidade, toda 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. 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, 1995, p.113). 

 

 

Desse modo, a linguagem deve ser vista como um constante processo de interação 

social, das condições materiais e históricas de cada tempo, mediada pelo diálogo - e não 

apenas como um sistema autônomo. A propriedade mais marcante da língua é o fato dela ser 

dialógica. Segundo essa concepção, a língua só existe em função do uso que locutores (quem 

fala ou escreve) e interlocutores (quem lê ou escuta) fazem dela em situações de 

comunicação. O ensinar, o aprender e o empregar a linguagem passam necessariamente pelo 

sujeito, o agente das relações sociais e o responsável pela composição e pelo estilo dos 

discursos. Esse sujeito se vale do conhecimento de enunciados anteriores para formular suas 
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falas e redigir seus textos. Além disso, um enunciado sempre é modulado pelo falante para o 

contexto social, histórico, cultural e ideológico no qual está inserido. 

Ainda sobre dialogismo, Fiorin (2006, p.19) afirma que, 

 
Todos os enunciados no processo de comunicação, independentemente de sua 

dimensão, são dialógicos. Neles, existe uma dialogização interna da palavra, que é 

perpassada sempre pela palavra do outro. É sempre e inevitavelmente também a 

palavra do outro. Isso quer dizer que o enunciador, para constituir um discurso, leva 

em conta o discurso de outrem, que está presente no seu. Por isso, todo discurso é 

inevitavelmente ocupado, atravessado pelo discurso alheio. O dialogismo são pois, 

as relações de sentido que se estabelecem entre dois enunciados. 

 

 

Assim, a linguagem se constrói dentro das relações de interação entre o "eu" e o 

"outro". Quando dialogamos, recuperamos conversas, fatos anteriores que foram incorporados 

em nossos diálogos. Isso acontece também na leitura de textos quando recuperamos algo que 

já passou e que pode ser creditado para o futuro. Nessa interação, os discursos que cada um 

traz (religioso, político, situações rotineiras, da sua geração, entre outros) vão se entrelaçar 

produzindo sentidos. O centro do "eu" se desloca para a luz do "outro" 

Como podemos observar, o que o outro diz reflete no sujeito e o leva a desencadear 

respostas, tornando-o ativo nessa troca de enunciados. Segundo Bakhtin (2011, p. 296-297), 

“os enunciados não são indiferentes entre si nem se bastam cada um a si mesmos; uns 

conhecem os outros e se refletem mutuamente uns aos outros”. Para que o sujeito possa 

entender os enunciados apresentados a ele, é imprescindível que, conforme Bakhtin (idem, p. 

298), “o enunciado é pleno de tonalidades dialógicas, e sem levá-las em conta é impossível 

entender até o fim o estilo de um enunciado”. 

Dessa maneira, o enunciado se torna complexo a partir do momento que é visto em seu 

caráter dialógico, ou seja, é por e pelo outro construído. Para Bakhtin (2011, p. 298-299), 

 
[...] no enunciado se verifica um fenômeno muito complexo e multiplanar se não o 

examinamos isoladamente e só na relação com o seu autor (o falante), mas como um 

elo na cadeia da comunicação discursiva e da relação com outros enunciados a ele 

vinculados. 

 

Nesse viés, a linguagem constitui um dos temas que desafiam educadores e pensadores 

do nosso tempo. A apropriação dela em seu caráter dialógico e sua prática discursiva 

empodera o sujeito dando-lhe voz e fundamentando sua atuação na sociedade a qual está 

inserido. É dessa forma que o discurso se materializa. Consequentemente, a sala de aula é o 

palco onde ele ocorre e nessa dialogia sujeitos ativos e responsivos vão tendo a oportunidade 
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de se construírem, porque, segundo a visão de Bakhtin (1995), a vida é essencialmente 

dialógica. 

Ainda segundo esse autor, a linguagem, na sua concepção dialógica, remete à 

interação social, pois ela é lugar de atividade e não deve ser vista apenas como forma ou 

sistema, pois está em constante transformação. A linguagem é viva, dinâmica e autônoma, 

possui caráter discursivo, dialógico e polifônico. Como afirma Bakhtin (1995, p.124), “A 

língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não no sistema 

linguístico abstrato das formas da língua nem no psiquismo individual dos falantes”. 

Ele afirma ainda que a substância da língua é composta pela interação verbal entre 

falantes, concretizada pelas enunciações. Por compreender o homem como um ser histórico e 

social, concebe a linguagem sob a perspectiva da situação concreta, considerando a 

enunciação e o contexto. É no contato entre a língua e a realidade vivenciada, via enunciado, 

que a palavra pode expressar um juízo de valor, uma expressividade, uma significação. O 

significado é construído no discurso e essa construção envolve os participantes, a situação 

imediata ou o contexto mais amplo. 

Assim, a linguagem vista como prática social é apontada como discurso, o que implica 

aspectos extralinguísticos para compreender seus sentidos: contexto histórico, social, político 

e ideológico. Para Bakhtin, não cabe mais abordar a linguagem com foco apenas na língua e 

sua abstração, pois é através da linguagem que as pessoas se interagem no mundo. Os 

enunciados são produzidos num contexto específico, em que o locutor e interlocutor 

participam de um jogo de imagens que vão tecendo significados, dos quais a palavra se torna 

ponte. A língua penetra na vida através dos enunciados concretos que a realizam, e é também 

através dos enunciados concretos que a vida penetra na língua (BAKHTIN, 1995, p. 282). 

O homem é essencialmente linguagem, que dá poder e possibilita a apropriação das 

coisas do mundo. É por ela que o ser humano se revela e se objetiva. Ela nasce da necessidade 

humana de comunicação, de se fazer compreendido. Possui uma natureza dialógica, do 

mesmo modo que utilizamos a linguagem em relação ao outro, ele também a utiliza em 

relação a nós. Isso significa dizer que o discurso é construído graças a um diálogo existente 

entre diversas vozes. E, nesse diálogo, as pessoas não trocam apenas palavras, elas alteram 

enunciados. Segundo Bakhtin (1995, p. 123) “a verdadeira substância da língua [é constituída] 

pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação ou das 

enunciações”. Qualquer enunciado, seja oral ou escrito, precisa ser produzido por um sujeito, 

por uma voz: “uma elocução, falada ou escrita, é sempre expressa de um ponto de vista, o 
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qual, para Bakhtin, é um processo mais do que uma localização” (CLARK; 

HOLQUIST,1998, p. 37).  

Dessa maneira, o discurso se materializa. Para Bakhtin (1995), o discurso é produto de 

um comportamento social guiado por normas de relações humanas a partir de um gênero 

específico. Em vista disso, o professor contempla o ensino-aprendizagem discursiva e 

dialogicamente, ao abordar o dialogismo como um princípio, não tendo aqui apenas o diálogo 

na situação imediata de fala e réplica, as vozes que dialogam com um determinado enunciado 

podem estar distantes temporal, espacial e socialmente. Nesse sentido, para esse autor, uma 

das propriedades do discurso é a polifonia, em que várias vozes ecoam. Ou seja, todo discurso 

apresenta vozes de outros discursos que surgiram em outras práticas discursivas. A 

pluralidade de vozes é uma propriedade inerente a qualquer discurso “a polifonia é intrínseca 

ao uso da linguagem” (MOITA LOPES, 1999, p. 7). Todo discurso é, portanto, polifônico. E 

a sala de aula representa o palco onde a dialogia poderá proporcionar a constituição de 

sujeitos ativos e responsivos, cônscios da sua atuação no meio o qual estão inseridos. 

Assim, o dialogismo interacional proposto por Bakhtin (1995) desloca o conceito de 

sujeito como centro do sentido ao substituí-lo por diferentes vozes sociais que fazem dele um 

sujeito histórico e ideológico. Para ele, a interação entre interlocutores é o princípio fundador 

da linguagem; o sentido do texto e a significação das palavras dependem da relação entre 

sujeitos, isto é, constroem-se na produção e na interpretação de textos; a relação entre os 

interlocutores dá sentido ao texto e ao mesmo tempo constrói os próprios sujeitos produtores 

do texto; a noção de sujeito pressupõe dois tipos de sociabilidade, em que há relação entre 

sujeitos e dos sujeitos com a sociedade. 

Mas, para essa compreensão, é preciso distinguir a língua e sua realização concreta. A 

língua é social porque é “comum a todos os falantes de uma dada comunidade linguística” 

(FIORIN, 2001, p.10). A língua se concretiza nos atos de fala e para o autor é necessário 

distinguir discurso da fala: 

 
O discurso são as combinações de elementos linguísticos (frases ou conjuntos 

constituídos de muitas frases), usadas pelos falantes com o propósito de exprimir 

seus pensamentos, de falar do mundo exterior ou de seu mundo interior, de agir 

sobre o mundo. A fala é a exteriorização psico-físico-fisiológica do discurso. Ela é 

rigorosamente individual, pois é sempre um eu quem toma a palavra e realiza o ato 

de exteriorizar o discurso (p.11). 

 

 

Para o autor, a fala em si não sofre determinação social, pois ela é a materialização do 

discurso. É no nível do discurso que encontramos as coerções sociais que determinam a 
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linguagem (FIORIN, 2001, p. 16). Para que se efetive a comunicação, faz-se, então, 

necessário que se registrem componentes centrados nos participantes (quem), na intenção 

(para que), na situação (onde, quando) do processo enunciativo. 

Por meio do discurso as pessoas são capturadas pelas exigências sociais. É por meio 

dele que confirmamos a importância do outro na comunicação. Quando entabulamos um 

diálogo, uma interlocução com o outro, estabelecemos uma dialética em que as trocas 

acontecem constantemente em um dado contexto social. 

Dessa forma, os sujeitos, ao falarem ou escreverem, lançam mão de seus discursos, 

híbridos, por estarem inseridos em um contexto social e situados em um meio que exige um 

modo específico de interlocução para atender aos seus objetivos. E é aqui que entra a figura 

do professor como mediador desse processo, colaborando na construção que o sujeito vai 

fazendo de si e do mundo que o cerca. Para Vygotsky (1993), a figura do professor é essencial 

no processo do saber, ele representa um elo intermediário entre o conhecimento e o aluno. 

Dessa forma, a construção que o sujeito faz de si e do mundo é mediada todo o tempo. 

Portanto, a concepção de práticas sociais nos remete a maneira relativamente 

permanente do sujeito agir na sociedade, o que é determinado pelo lugar que ocupa dentro da 

rede de práticas estruturadas e o domínio de interação que reproduz essas mesmas estruturas, 

tendo a possibilidade de transformá-las. 

Desse modo, a concepção de linguagem que a considera constitutiva do sujeito, 

permite o sujeito/professor orientar o sujeito/aluno para o conhecimento amplo da linguagem, 

de uma perspectiva reconhecedora das estratégias pelas quais diferentes grupos sociais 

interagem através das práticas sociais, reconhecendo dessa forma o valor social de diferentes 

modos de expressão. Ao reconhecer o que subjaz à linguagem, o aluno pode reconhecer-se 

nela. Nesse sentido, os letramentos contribuem para a constituição da identidade do ‘eu’ e do 

‘outro’, nesse imbricado processo de interação verbal. 

 

1.2- Intertextualidade, Interdiscursividade e Dialogismo 

 

Temos em Bakhtin (1995) o precursor do dialogismo. Segundo ele, a linguagem tem 

uma constituição extremamente dialógica: o diálogo como condição da linguagem e do 

discurso. Juntamente com a categoria da dialogia, também a polifonia, a intertextualidade e a 

interdiscursividade são categorias recorrentes na concepção bakhtiniana. 
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O dialogismo, por ser um elemento constitutivo da linguagem, pode ser observado no 

diálogo entre discursos. Este, num mesmo segmento discursivo ou textual, pode aparecer no 

texto através da interdiscursividade ou da intertextualidade. 

Por sua vez, a intertextualidade é uma propriedade constitutiva do texto, pois os textos 

comungam, dialogam entre si. Desse modo, podemos afirmar fundamentados em Bakhtin 

(1995), que não há texto isolado em si mesmo. Assim, é possível elaborar um texto novo a 

partir de um texto já existente. É comum encontrar ecos ou referências de um texto em outro. 

A essa relação se dá o nome de intertextualidade. 

Procurando compreender melhor a palavra, devemos pensar em sua estrutura. O 

prefixo inter, de origem latina, se refere à noção de relação (entre). Logo, intertextualidade é a 

propriedade de textos se relacionarem. 

A intertextualidade está ligada ao “conhecimento do mundo”, que deve ser 

compartilhado entre os envolvidos para fazer sentido, ou seja, comum ao produtor e ao 

receptor de textos. O diálogo entre textos pode ocorrer em diversas áreas do conhecimento, 

não se restringindo única e exclusivamente a textos literários (orais, escritos, visuais, artes 

plásticas, cinema, música, propaganda, entre outros). 

Assim, a intertextualidade supõe um universo cultural complexo por implicar o 

reconhecimento de remissões a obras ou a textos mais ou menos conhecidos, além de exigir 

do interlocutor a capacidade de interpretar a função daquela citação ou alusão em questão. É a 

retomada intencional e consciente da palavra do outro pelo sujeito, é a presença explícita do 

outro, embora não marcada no discurso. Assim, o intertexto, um texto que estabelece diálogo 

com outro texto, entra como condição de construção de sentido do discurso. 

Segundo Fiorin (2006), a intertextualidade ocorre nas relações dialógicas entre textos, 

sendo uma materialização, em textos, da relação discursiva. Essa relação entre as diferentes 

vozes e discursos, é o processo de incorporação de um texto em outro, seja para reproduzir o 

sentido, seja para transformá-lo. Assim, o artista confere ao texto construído uma nova 

roupagem. Segundo o autor (1994, p. 32), existem três processos de intertextualidade: 

 
 1. Citação: aquele processo capaz de concordar com o sentido do texto citado ou 

modificá-lo. Estabelece uma relação de oposição ou concordância. 2. Alusão: 

processo pelo qual o artista retoma o texto do outro, repetindo construções sintáticas. 

Para isso, há a substituição de algumas dessas construções por outras, porém são 

mantidas relações hiperonímicas ou figurativizações do mesmo tema. Também pode 

estabelecer uma relação de oposição ou concordância. 3. Estilização: é a reprodução 

do estilo do outro, sendo estilo entendido como o que mantém a individualidade, a 

marca pessoal do autor através da forma, estrutura e do conteúdo do texto.  
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Já, a interdiscursividade é constitutiva de qualquer discurso e está no inconsciente do 

sujeito. O interdiscurso é dialógico, é um discurso em memória que ocorre no plano da 

expressão e do conteúdo. É o conversar entre discursos, onde um age como resposta, ou se 

refere a outro. Há a incorporação de temas, ideias e figuras do outro, que podem ser negadas 

ou aceitas (FIORIN, 2006). 

Interdiscursividade é, portanto, a relação dialógica entre enunciados/discursos, porque 

sempre há, no processo discursivo, o embate entre locutor e seu interlocutor. Apreender os 

confrontos que geram os sentidos desse enunciado/discurso é essencial para que o sujeito 

possa captar o dialogismo que perpassa por ele. Enquanto na intertextualidade a relação 

ocorre entre textos e sua materialidade, na interdiscursividade a relação ocorre entre sentidos 

(FIORIN, 2006). 

 

1.3- Identidade e subjetividade 

 

No mundo atual, a construção da identidade sofre influências mais pontuais e diretas 

pelo acesso indiscriminado aos meios de comunicação, que veiculam a ideologia dominante e 

neoliberal de um sistema econômico mundial. Pensamos em rede e os discursos vão sendo 

incorporados, sem criticidade, ao discurso interno do sujeito. Para Hall (2005), as velhas 

identidades que por tanto tempo estabilizaram o mundo social estão em declínio. Novas 

identidades estão surgindo, deixando o indivíduo moderno fragmentado. “[...] o sujeito do 

iluminismo, visto como tendo uma identidade fixa e estável, foi descentrado, resultando nas 

identidades abertas, contraditórias, inacabadas, fragmentadas, do sujeito pós-moderno” (p.46).  

Num primeiro momento, parece ser fácil definir identidade, aquilo que somos, nossas 

características atribuídas de modo autônomo e independente. Porém, ao afirmar aquilo que 

somos, estamos partindo do pressuposto do que não somos, da diferença. Por exemplo, ao 

afirmar que “ela é branca e eu sou negra”, “ela é velha e eu sou nova”, estamos afirmando 

nossa identidade a partir da diferença. A esse respeito, Hall (2014, p.81) assim se posiciona: 

 
Já sabemos que a identidade e a diferença são o resultado de um processo de 

produção simbólica e discursiva. A identidade, tal como a diferença, é uma relação 

social. Isso significa que sua definição - discursiva e linguística - está sujeita a 

vetores de força, a relação de poder. Elas não são simplesmente definidas; elas são 

impostas.  

 
Para o autor, identidade e diferença “são atos de criação linguística”, o que significa 

que não é algo inerente, que faz parte da natureza humana. São produzidas no contexto das 
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relações culturais e sociais, só podendo ser compreendidas pelo sistema discursivo e 

simbólico que lhes define. 

Segundo Hall (2005), onde existe diferenciação do indivíduo, o poder está presente e 

se manifesta. A marcação da identidade e da diferença não é algo inocente e está sempre 

presente o ato de incluir/excluir. Ao afirmar identidades, estamos demarcando fronteiras e são 

elas que limitam quem está dentro, os privilegiados, e quem fica fora, os excluídos. 

Assim, somos nós que produzimos identidade e diferença no contexto das relações 

culturais e sociais, por meio das habilidades linguageiras. É somente “ao perceber o outro 

como diferente, que pode nascer, no sujeito, sua consciência identitária. A percepção da 

diferença do outro constitui de início a prova de sua própria identidade, que passa então a ‘ser 

o que não é o outro’” (CHARAUDEAU, 2009, p.309). Nesse sentido, as identidades são 

construídas num contexto de diferenciação linguística. Portanto, o ato de incluir/excluir 

perpassa por nós que, conscientes ou inconscientes, podemos apenas reproduzir o contexto de 

exclusão que está posto na sociedade fortalecendo as relações de poder existentes. (HALL, 

2005; CHARADEAU, 2009). 

Tanto Hall (2005) quanto Charaudeau (2009) afirmam que a identidade é um processo 

inacabado, construído através de um processo de interação no qual a linguagem, o discurso e 

o significado são os principais contribuintes para sua formação. Nesse processo interlocutivo 

o sujeito se posiciona e é posicionado assumindo modos de ser e de interagir naturalizando 

valores, os quais passam a servir de parâmetro para classificar as identidades. Nesse 

movimento podemos concluir que as identidades não são simplesmente definidas, elas são 

impostas cabendo ao sujeito legitimá-las ou não. 

Para Silva (2014, p. 21), “fixar uma determinada identidade como a norma é uma das 

formas privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças. A normalização é um 

dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta no campo da identidade e da 

diferença”. Normalizar é eleger uma identidade atribuindo a ela todas as características 

positivas possíveis, usando-a como parâmetro para classificar as demais. Isso significa que às 

outras, só restarão características negativas. 

Desse modo, as identidades culturais nacionais vão perdendo força cedendo à 

globalização, novos signos vão sendo incorporados refletindo nas identidades individuais. A 

globalização tem um efeito contestador e deslocador das identidades centradas e fechadas de 

uma cultura nacional. Esse efeito verdadeiramente “pluralizante”, segundo Hall (2005), altera 

as identidades fixas, tornando-as menos fixas, plurais, mais políticas e diversas. Esse 
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movimento pode produzir dois efeitos, e o autor remete a Kevis Robins (apud HALL, 2005, p. 

87) que chama o primeiro efeito de “Tradição”, quando as nações tentam “recuperar sua 

pureza anterior e recobrir as unidades e certezas que são sentidas como tendo sido perdidas”. 

O outro efeito desse processo nas nações é denominado de “Tradução” quando as nações 

“aceitam que as identidades estão sujeitas ao plano da história, da política, da representação e 

da diferença” (p.87).  

Assim, as nações estariam gravitando entre manter (a tradição) e transformar (a 

tradução), o que afeta diretamente as novas (ou velhas) formas de identidade cultural. É nesse 

movimento/deslocamento que emerge a concepção de culturas híbridas (entre a tradição e a 

tradução) como um dos diversos tipos de identidades destes tempos de modernidade tardia. 

Neste sentido, a concepção “descentramento do sujeito ganha sentido, pois diante desses 

intensos fluxos produzidos/introduzidos nas paisagens culturais, estas se 

fragmentam/pluralizam e com elas e a partir delas também o sujeito” (HALL, 2005, p.87). 

Nesse movimento, vamos repetindo categorias arbitrariamente construídas ao longo da 

história, as quais, as relações de poder estão intrinsecamente embutidas, sem darmos conta 

que reproduzimos inconscientemente o sistema de exclusão o qual organiza nossa sociedade. 

A língua como expressão desse poder pode conceber todas as formas de interação e exclusão. 

E no espaço escolar, a sala de aula é, sem dúvida, um desses lugares de interação em 

que a língua se manifesta. A relação professor x aluno, mesmo que construída na busca de 

uma interação positiva, está sujeita a graves dificuldades porque não se dá de uma forma 

ingênua e neutra, mas inserida num contexto social e histórico, sujeito às influências 

ideológicas, que se naturalizam, como já foi dito, tornando-se quase inapreensíveis. 

Nessa interação escola x aluno x professor, constrói-se o discurso pedagógico num 

processo social cuja materialidade é a língua. E nesse espaço dialógico os sujeitos vão 

atribuindo sentido, transportando elementos presentes na identidade pessoal (família, amigos), 

na identidade social (profissão, religião, clube, escola, entre outros) possibilitando construir, 

desconstruir e reconstruir significados que vão sendo realocados em sua identidade.  

 E a sala de aula é um dos locais onde acontece o confronto de forças antagônicas e 

contraditórias que mediam as relações sociais. Nesse complexo processo em que os sujeitos 

exercem o poder uns sobre os outros, a figura do sujeito/professor é carregada de significados. 

Um novo cenário emerge trazendo novos desafios para essa relação, exigindo novas 

competências e conhecimento acurado da realidade na qual estamos submersos. O grande 
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desafio passa a ser como contribuir para a formação de sujeitos autônomos, críticos e 

protagonistas de suas vidas. 

De acordo com essa linha de raciocínio, Moita Lopes (2002, p. 32) faz um relato de 

natureza etnográfica sobre como aprendemos a ser o que somos na escola. Afirma que “a 

identidade é algo que se constrói nas práticas sociais, ou seja, não existe aprioristicamente, 

independentemente das ações dos sujeitos, mas, como representações, elas se constituem nas 

práticas discursivas com os outros, por meio das ações repetidas dos atores sociais”. Com 

relação ao contexto em que nasce o discurso, esse autor argumenta que: 

 
Com a finalidade de construir significados com o outro, os participantes discursivos 

criam contextos mentais ou enquadres interacionais ao interagirem e os projetam na 

interação para indicar como pretendem que o significado seja construído ou 

interpretado (2002, p. 32-33). 

 

Desse modo, o caráter mutante das identidades sociais possibilita reposicionamentos, 

questionamentos, negociações e, inclusive, a construção de novas identidades. A preocupação 

com o que somos e como aprendemos a nos reconhecer como tal está no centro das discussões 

acadêmicas. Vivemos em um mundo conturbado, marcado por grandes transformações sociais 

e, por isso mesmo, constantemente expostos a múltiplos discursos e a várias atividades, o que 

nos leva a assumir identidades muitas vezes contraditórias e fragmentadas. 

Para Moita Lopes (2002, p.59), “a educação é fundamental na construção de quem 

somos”. Isso quer dizer que os significados construídos na escola sobre a vida social, 

paralelamente a outros significados a que somos expostos em outras práticas discursivas das 

quais participamos, desempenham papel central na legitimação das identidades sociais. Além 

disso, ainda segundo o autor, os significados gerados em sala de aula têm mais crédito social 

do que em outros contextos, particularmente devido ao papel de autoridade que os professores 

desempenham na construção do significado. 

O autor propõe a prática de um discurso emancipatório, em que os professores 

deveriam conseguir desempenhar uma postura crítica diante das práticas sociais. Mas só a 

rejeição a práticas discriminatórias não é o suficiente. É preciso que os professores propiciem 

práticas alternativas, com o objetivo de reduzir as injustiças sociais motivadas por questões de 

sexualidade, raça, gênero, justiça social e, quem sabe, por mais algumas de outra ordem. 

1.4- Pedagogia Emancipatória e Letramento 

 

Foi refletindo sobre o processo de construção das novas identidades dos sujeitos que 

chegamos à prática pedagógica docente, especialmente aquela que considerada emancipatória, 
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comprometida com a transformação social através do exercício de atividades democráticas. 

Uma prática que leva os jovens à reflexão da vida real no exercício cotidiano da sala de aula, 

buscando no diálogo a superação das contradições presentes nas relações sociais, políticas, 

econômicas e inter-humanas.  Para isso se concretizar, segundo Papa (2008, p. 25-26), é 

importante que o professor: 

 
[...] compreenda as ligações existentes entre a sala de aula e os fatores sociais, 

políticos e ideológicos, que permeiam toda a rede de relações na escola e na sala de 

aula, para, assim, propor a abertura de novos caminhos para a emancipação e 

transformação social. 

 

Desse modo, uma prática emancipatória tem como foco contribuir para a autonomia 

do sujeito oportunizando seu protagonismo no contexto onde está inserido. Fundamentada nos 

fios que tecem a realidade social e tendo presente a alteridade e a dialogia nos diferentes 

espaços de vivências e aprendizagem, inclusive a sala de aula, ela busca superar a ideia de 

neutralidade e a ideologia de uma classe dominante. Para que isso ocorra, é necessário que se 

leve em conta o sujeito como criador da sua história, uma história inacabada que vai sendo 

tecida numa relação dialógica, instigante e desafiadora. 

Nesse viés, tanto o professor quanto o aluno tornam-se investigadores críticos, 

rigorosamente curiosos, humildes e persistentes: “[...] a sala de aula libertadora é exigente, e 

não permissiva. Exige que você pense sobre as questões, escreva sobre elas, discuta-as 

seriamente” (FREIRE; SHOR, 2008, p. 25). Ela possibilita o empoderamento do aluno por 

propiciar um espaço de discussão/reflexão/produção, um espaço sociocultural no qual os 

papeis sociais são experienciados e a prática da linguagem, oral e escrita, propicia uma íntima 

relação desse sujeito com os significados e sentidos materializados no texto, ultrapassando o 

que não está dito e inserindo-o aos significados ocultos presentes no discurso, dentro de uma 

concepção mais crítica. 

É nesse movimento que os novos estudos sobre letramento vêm colaborar na 

compreensão dessas identidades ao relacionarmos com crianças que ainda não se 

acostumaram com o código escrito, porém se encontram inseridas numa cultura mediada pela 

linguagem oral e escrita. 

Nessa linha de raciocínio, necessário se faz compreender o que está presente no bojo 

do conceito de letramento. O termo foi proposto, inicialmente, pelo autor britânico Street 

(2014) e foi difundido no Brasil na década de 1980, pelas linguistas Mary Kato (1987), 

Kleiman (1995; 1998), Tfouni (1995) e Rojo (2009), entre outros. 
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Para Kleiman e Moraes (1999, p.11), o letramento é “um conjunto de práticas sociais, 

cujos modos específicos de funcionamento têm implicações importantes para as formas pelas 

quais os sujeitos envolvidos nessas práticas constroem relações de identidade e de poder”. O 

letramento possibilita o indivíduo compreender o valor social, político, linguístico, psíquico 

do uso da língua escrita oportunizando-lhe o acesso ao conhecimento, imprescindível ao 

exercício do seu direito a uma vida melhor, à saúde, ao emprego, à economia, à cultura mais 

complexa e aprofundada, aos direitos políticos, a ser, realmente, cidadão completo, partícipe 

de um grupo social, não apenas um número nele. 

Segundo Tfouni (1995, p. 20), o letramento remete às consequências sociais e 

históricas da introdução da escrita em uma sociedade, são “as mudanças sociais e discursivas 

que ocorrem em uma sociedade quando ela se torna letrada". Para Kleiman (1998), o 

letramento configura as práticas e eventos relacionados com uso, função e impacto social da 

escrita.  Desse modo, é no convívio e hábito de ler e escrever, dentro de um contexto social, 

que a apropriação das técnicas de leitura e escrita ganham sentido para a vida do sujeito. 

Estudos mais aprofundados sobre letramento levaram estudiosos como Street (2014) a 

realizar um trabalho de campo de cunho antropológico no Irã, durante os anos de 1970, 

investigando os usos e os significados contextuais do termo. O conceito - anteriormente visto 

como uma habilidade técnica, “neutra” - foi contraposto pelo autor a partir da perspectiva 

denominada “Novos Estudos do Letramento”, passando a ser considerado como “uma prática 

ideológica implicada em relações de poder e embasada em significados e práticas culturais 

específicas” (STREET, 2010, p.53). 

Para Street (2014), as pessoas desenvolvem significados das suas práticas de 

letramento trazendo o seu conhecimento cultural para uma atividade, seguindo padrões para o 

uso da leitura e da escrita em uma situação particular. Esses modos de uso da escrita são 

descritos como práticas de letramento. Outra forma de entender isso é partir da noção geral de 

prática social e ver as práticas de letramento como sendo práticas sociais associadas à palavra 

oral ou escrita. Isso permite que percebamos como as instituições sociais e as relações de 

poder que sustentam a sociedade estruturam o nosso uso da linguagem. 

Somos o resultado dos processos mentais construídos através das interações 

discursivas que acontecem ao longo de nossas vidas. Se vivemos mergulhados num contexto 

social acrítico, corremos o risco de absorver todos os discursos como verdadeiros nos 

mantendo cativos dos discursos dominantes. Se isso acontece, passamos a reproduzir o 

sistema social que está posto sem perceber o que existe por trás dos cenários. Muitas vezes, a 
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escola apenas reproduz as desigualdades existentes ao enfatizar apenas os aspectos formais e 

públicos da comunicação. 

De acordo com esse raciocínio, Street (2014) propõe a separação entre dois modelos 

de letramento: o autônomo que tem o foco em aspectos técnicos, independente do contexto 

social, concebendo a escrita como um processo neutro, e o ideológico, segundo o qual as 

práticas de leitura e escrita estão sempre inseridas não só em significados culturais, mas em 

posições ideológicas sobre o que conta como “letramento”. 

O autor acima citado enfatiza que o processo ideológico de letramento propõe uma 

prática social implícita nos princípios socialmente construídos, pois os modos pelos quais as 

pessoas usam a leitura e a escrita são atrelados a concepções de conhecimento, identidade e 

modos de ser e estar, nas práticas sociais ou contextos particulares. Assim, os letramentos dos 

sujeitos serão dependentes desses contextos, em que as relações de poder desempenham papel 

predominante. Street (2014), ainda, afirma que o modelo ideológico envolve o autônomo, mas 

é mais abrangente que este, pois as práticas de letramento são determinadas por características 

sócio-históricas, dependentes do período e do local em que ocorrem. 

No modelo autônomo, a escrita é concebida como um processo neutro no qual o 

letramento escolar se baseia. Para Street (2014), esse modelo está socializado pela literatura 

acadêmica, sendo restrito e se mostrando ineficiente para o âmbito social, por apresentar 

currículos fechados, endurecidos, com enfoque nos conteúdos de forma segmentada. É um 

modelo que privilegia as elites escolarizadas não respeitando as diferenças culturais e sociais. 

Ele é diferente do modelo ideológico, que trabalha com práticas de letramento num processo 

de socialização do indivíduo, no qual as práticas discursivas acontecem em qualquer contexto 

em que o indivíduo possa interagir provocando mudanças nas práticas sociais. 

Street (2014, p. 130) assim sintetiza: 

 
A construção e interiorização do modelo autônomo de letramento se dá por diversos 

meios: o distanciamento entre língua e sujeitos - as maneiras como a língua é tratada 

como se fosse uma coisa, distanciada tanto do professor quanto do aluno e impondo 

sobre ele regras e exigências externas, como se não passassem de receptores 

passivos - as maneiras como os processos sociais de leitura e escrita são 

referenciados e lexicalizados dentro de uma voz pedagógica como se fossem 

competências independentes e neutras, e não carregadas de significação para as 

relações de poder e para a ideologia; “privilegiamento” - as maneiras como se 

confere status à leitura e à escrita em comparação com o discurso oral, como se o 

meio escrito fosse intrinsecamente superior e, portanto, como se aqueles que o 

adquirissem também se tornassem superiores e a "filosofia da linguagem" - o 

estabelecimento de unidades e fronteiras para os elementos do uso da língua, como 

se fossem neutros, disfarçando-se desse modo a fonte ideológica daquilo que de fato 

são construções sociais, frequentemente associadas a ideias sobre lógica, ordem, 

mentalidade científica e assim por diante. 
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Street (2014, p. 140) afirma ainda que nas turmas observadas as quais o ensino era 

orientado para o produto, o letramento permanecia fora do processo. O conteúdo a ser 

ensinado era regido por meio de estruturas de autoridade nas quais os alunos aprendiam os 

papeis e identidades adequados, transportando depois para o mundo lá fora. Tanto a escola 

quanto os pais marginalizavam os letramentos alternativos que as crianças podiam ter 

encontrado fora desses espaços. Nesse sentido, ele observou que a linguagem do professor e 

dos textos posicionam os sujeitos prende-os a seus assentos e os localiza num espaço 

construindo social e autoritariamente. Desse modo, afirma que a “questão a ser explorada é 

como e por que essa versão de letramento é construída, assimilada e interiorizada em tantos 

contextos diferentes, incluindo a própria escola”. 

A linguagem ligada apenas às convenções e regras, destituída do contexto social no 

qual o sujeito está inserido, naturaliza um modelo de letramento autônomo, pedagogizado na 

sociedade contemporânea. Segundo Street (2014, p. 141): 

 
O letramento pedagogizado se torna um conceito organizador em torno do qual se 

definem ideias de identidade e valor social; os tipos de identidade coletiva a que 

aderimos e o tipo de nação a que queremos pertencer ficam encapsulados em 

discursos aparentemente desinteressados sobre a função, o propósito e a necessidade 

educacional desse tipo de letramento. 

 

Assim, a pós-modernidade exige uma população letrada, tecnologicamente equipada 

em que o Estado moderno se responsabiliza a capacitar mão de obra por meio de um sistema 

educacional de massa, público, compulsório e padronizado. Desse modo, o discurso de qual 

letramento vai oferecer um padrão, fica mascarado sob o discurso da necessidade tecnológica 

e da demanda institucional. 

Desse modo, o letramento ideológico surge como uma nova proposta que vai além da 

escrita e da leitura, apontando o texto como unidade de ensino que se concretiza nos eventos 

de letramento, caracterizados por refletirem modos de escrever significativamente. Nele fica 

assegurado o processo de autoria do sujeito em que a escrita constitui a identidade na 

instauração das relações de poder por ela estabelecidas. 

No modelo ideológico, as práticas de letramento tornam as pessoas criticamente 

reflexivas em relação à sua condição de ser social, “capazes de identificar, compreender e agir 

para transformar relações e práticas sociais em que o poder é desigualmente distribuído” 

(SOARES, 1998, p. 78). 

Nesse viés, encontramos em Bakhtin (1995, p.66) que a linguagem, pelo uso da 

palavra, é “[...] como uma miniatura onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de 
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orientação contraditória”. Assim, a palavra reflete as relações sociais de forma mais fidedigna 

e também refrata, volta carregada das contradições ideológicas dos sujeitos inseridos em seus 

contextos. 

Fica claro compreender que o artificialismo criado na escola, no qual as práticas de 

leitura e escrita ocorrem, desconectam o sujeito do mundo real onde as lutas de poder 

acontecem o tempo todo.  Para Street (1995), os eventos de letramento são os episódios 

observáveis que se formam e se constituem pelas práticas sociais. Nesses eventos, o texto 

escrito passa a fazer parte da interação do sujeito com o contexto comunicativo. Portanto, as 

formas de falar, ouvir, ler, escrever, agir, interagir, acreditar, valorizar e sentir são reveladas 

através do discurso. Ele revela a forma de o sujeito se expressar no mundo, fruto do produto 

social e histórico, o qual constitui a linguagem. 

Para Street (2009), ler e escrever, em qualquer contexto, consiste numa questão de 

poder e autoridade. E isso se evidencia nos contextos acadêmicos/escolares, em que os 

sujeitos vão construindo seus saberes relativos às relações de poder embutidas na sociedade. 

De acordo com a interação que o sujeito estabelece (STREET, 2009), ele vai vivenciando 

papeis sociais que o colocam diante de conflitos e contradições que é convocado a mediar. 

Quanto maior o acesso ao conhecimento e a vivências reais, mais empoderado estará esse 

sujeito para compreender os sentidos e significados embutidos no discurso, podendo atuar de 

forma autônoma e consciente no seu entorno.  

Para analisar os eventos de letramento, aos quais os alunos estão engajados, é preciso 

identificar os textos escritos em que estão envolvidos, os domínios da vida social que esses 

textos se relacionam, o tipo de análise que promovem e como acontece a mediação do 

professor. Quando o outro nos apresenta uma descrição ou interpreta uma experiência, nos 

oferece um modo de construir a realidade, podendo nos induzir a captar determinados 

significados que ele acredita. 

Refletindo acerca da diversidade das experiências, as formas de letramento escolares 

são apenas uma das formas de letramento, legitimadas socialmente em oposição a outras 

formas marginalizadas. Tanto a escola quanto os pais podem não aceitar os letramentos 

encontrados fora desses espaços. E o discurso do professor, os textos selecionados por ele, ou 

do próprio livro didático, podem prender o aluno autoritariamente num espaço construído por 

uma ideologia dominadora e excludente.  

Desse modo, é importante que a escola reconheça e valorize o letramento vivenciado 

pelo sujeito em seu cotidiano em que textos escritos também fazem parte de sua vivência, 
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como comprar seu vale transporte, praticar uma receita culinária, enviar mensagens e receber 

mensagens pelo WhatsApp. Por isso, refletir sobre as diversas práticas de letramento de seu 

cotidiano pode ajudar os alunos a enxergarem como relevantes as suas próprias práticas para 

alcançarem seus objetivos diários de vida. 

Seguindo esse raciocínio, fica evidente que um modelo autônomo de letramento não 

vai de encontro às exigências de formação de um sujeito crítico com autonomia intelectual, 

uma vez que este modelo aborda o letramento apenas como uma habilidade de ler e escrever, 

desconsiderando o contexto social. 

A escola comprometida com uma sociedade mais equânime deve assumir um modelo 

de letramento ideológico como forma de prática discursiva entre todos os atores que 

convivem nesse espaço, alunos, professores e família. Essa é uma possibilidade de sair do 

artificialismo do ensino assumindo sua dialeticidade. Desse modo, em ação conjunta e 

cotidiana, professores e alunos ressignificam sua prática escolar através dos gêneros 

discursivos nas atividades do dia a dia, em situações concretas. 

E nesse contexto, a escola pode sensibilizar a vontade de ler e escrever, criando 

situações reais que permitam o sujeito sentir o prazer pela leitura e a necessidade da escrita, 

criando seu próprio significado, reconstruindo seus pensamentos através de suas experiências 

pessoais. A leitura é o processo pelo qual se realiza um trabalho ativo de interação, 

compreensão e interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o 

assunto, sobre o autor, de tudo o que se sabe sobre linguagem. Quando mediada por um 

discurso consciente e crítico, ela oportuniza o desenvolvimento da autonomia do sujeito 

dando possibilidades para o exercício pleno de sua cidadania podendo interferir na sociedade 

a qual se encontra inserido. Ele passa a ter a oportunidade de compreender a constituição da 

sociedade, os liames envolvidos, a ideologia disseminada, os interesses que movem a política 

mundial. 

Em consonância com o letramento ideológico, a abordagem interacionista da 

linguagem ancorada em Bakhtin (1995) está centrada nas relações intersubjetivas que se 

estabelecem dialogicamente entre os sujeitos sociais. Desse modo, o ensino de leitura 

pressupõe um conceito de texto que, pressupõe um conceito de língua/linguagem. Para 

Bakhtin, a língua é vista na sua condição de discurso, como interação social, através da qual 

os sujeitos se constituem mutuamente na relação dialógica que estabelecem, por meio da qual 

praticam ações e agem e sofrem as ações de seus interlocutores. 
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Assim, a leitura de textos/discursos deve considerar necessariamente as condições de 

sua produção e os interlocutores envolvidos no processo interacional em que são produzidos. 

Em outras palavras, a leitura e a produção da escrita no âmbito da perspectiva interacionista 

deve partir do contexto social e suas implicações, do enunciador, sua intenção discursiva, o 

entorno social e ideológico ao qual está vinculado, a posição axiológica e o suporte em que é 

enunciado. Contudo, não pode prescindir do acionamento dos signos linguísticos e não 

linguísticos que constituem a estrutura que o materializa, isto é, o processo de leitura e da 

escrita se dá pela associação dessas duas contrapartes para a construção do sentido subjacente 

ao enunciado textual. Todos esses elementos interagindo para que haja significado. 

Nesta visão interacionista, o leitor passa a ser visto como um sujeito ativo porque cabe 

a ele não só a tarefa de descobrir “o significado” do texto, mas de inferir sentidos a partir de 

sua interação com o mesmo. Mas para que isso aconteça, é necessária uma mediação crítica 

que permita o questionamento do aluno e não seu silenciamento, o exercício diário de lidar 

com contextos em que tenha a possibilidade de vivenciar situações concretas de escrita e 

leitura participando ativamente na construção dos significados. Tudo isso vai sendo 

incorporado a sua identidade e o sujeito/leitor passa a agir em consonância aos papeis que 

desempenha, compartilhando os mesmos modos de ver e sentir dessa nova identidade, 

naturalizando-a. 

Para isso, necessário empoderar esse sujeito oferecendo na escola um espaço de 

discussão/reflexão/produção, no qual se possa perceber as ideologias presentes e a ausência de 

neutralidade nas vozes que tecem o poder estabelecido. 

Desse modo, a prática em lidar com a linguagem, seja ela oral ou escrita, deve 

propiciar uma íntima relação do sujeito com os significados e sentidos materializados no 

texto, ultrapassando o que não está dito e inserindo o sujeito aos significados ocultos 

presentes no discurso. 

 

1.5- Os Gêneros Discursivos 

 

Atualmente, vivemos em um mundo textualizado, com um crescimento inegável de 

usos da escrita. A impressão que se tem é que a cada ano que passa surgem novos gêneros e, 

com isso, também a necessidade de conhecimento e adequação às formas distintas de se 

escrever, interagir, visto que, de acordo com as necessidades comunicativas, se criam novos 

modelos de textos. Segundo Bakhtin (2011, p. 279), “cada esfera de utilização da língua 
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elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo que isso denominamos gêneros 

do discurso”. Gêneros “são espaços familiares nos quais nós criamos ações comunicativas 

inteligíveis uns com os outros e são guias que usamos para explorar o não-familiar” 

(BAZERMAN, 2007, p. 14).  

Para Bakhtin (2011), os gêneros do discurso resultam em formas-padrão 

“relativamente estáveis” de um enunciado, determinadas sócio-historicamente. Só nos 

comunicamos, falamos e escrevemos, através de gêneros do discurso. Os sujeitos nem se dão 

conta que têm um infindável repertório de gêneros. Até na conversa mais informal, o discurso 

é moldado pelo gênero em uso. Esses gêneros nos são dados, “quase da mesma forma com 

que nos é dada a língua materna, a qual dominamos livremente até começarmos o estudo da 

gramática” (BAKHTIN, 2011, p.282). 

Com relação à palavra, o autor afirma que as escolhemos de acordo com as 

especificidades do gênero discursivo utilizado no momento. Se o gênero é uma forma típica 

do enunciado, a palavra incorpora esta tipicidade no gênero. Ao atentarmos para o exemplo: 

“Neste momento, qualquer alegria é apenas amargura para mim” (p.293), a palavra “alegria” 

remete à tristeza, significa que esta palavra está refletindo o seu sentido através do gênero, 

sendo interpretada pelo contexto discursivo. A palavra não possui esta expressividade típica, 

como unidade da língua, pois “alegria” remeteria à felicidade, mas é o resultado do 

funcionamento da palavra dentro do discurso. Bakhtin (2011, p.295), considera que a palavra 

é dotada de expressão típica e de expressão individual, já que nos comunicamos por meio de 

enunciações individuais. Afirma que as palavras são incorporadas ao nosso discurso a partir 

de enunciados de outras pessoas. “Essas palavras dos outros trazem consigo a sua expressão, 

o seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos e reacentuamos”.  

Ademais, o enunciado que tanto pode ser escrito ou falado, pressupõe um ato de 

comunicação social, ele é a unidade real do discurso. No movimento de enunciação, existe 

uma interatividade entre sujeitos falantes. O receptor não é um ser passivo, ao contrário, ao 

ouvir e compreender um enunciado adota para consigo uma atitude responsiva, podendo 

concordar ou não, completando, discutindo, ampliando, direcionando, enfim, atuando de 

forma ativa no ato enunciativo. Certo é, que o locutor não deseja uma reação passiva, mas um 

retorno, uma vez que age no sentido de provocar uma resposta, atua sobre o outro buscando 

convencê-lo, influenciá-lo. Bakhtin (2011), afirma que esta atitude é a principal característica 

do enunciado. Enfatiza também, que o enunciado é único, não pode ser repetido (apenas 

citado), já que provém de discursos proferidos no exato momento da interação social. 
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Para Bakhtin (2011), o enunciado é o resultado de uma memória discursiva repleta de 

outros enunciados, proferidos em outras épocas e em situações interacionais distintas, nas 

quais o locutor, de maneira inconsciente, toma como base para formular seu discurso. Esta 

alternância e sua conclusibilidade são peculiaridades do enunciado. 

A conclusibilidade específica apresenta três fatores: o tratamento do tema, o intuito 

discursivo e as formas do gênero do acabamento. O primeiro fator diverge em conformidade 

com os diversos campos de atividade humana, por exemplo, naqueles cujos gêneros refletem 

uma natureza padronizada, o acabamento é praticamente pleno, ao passo que nos gêneros que 

permitem a expressão da criatividade, pode-se falar só em um acabamento mínimo. O 

segundo está ligado à vontade de dizer do sujeito e é por meio dessa intenção verbalizada que 

é possível medir a conclusibilidade do enunciado, isto é, somos capazes de perceber quando o 

outro finalizou seu turno, para que possamos tomar o nosso. O terceiro fator, e mais 

importante dos três para Bakhtin, está ligado à escolha do gênero discursivo pelo sujeito, 

sobrevindo de sua intenção comunicativa. Esta escolha é deliberada em relação à esfera pela 

qual o discurso transitará, por seu conteúdo temático, pelas condições de produção e pela 

composição dos participantes.  

Assim, todo enunciado provoca uma atitude responsiva no sujeito por conter, 

conforme supomos, uma intenção comunicativa. São estas intenções, como parte das 

condições de produção dos enunciados que, para o autor, determinam os usos linguísticos que 

originam os gêneros. E, cada situação social origina um gênero, com suas características que 

lhe são peculiares. 

A noção de enunciado é definida por Bakhtin (2011) como “um elo na corrente 

complexamente organizada de outros enunciados”. Para o referido autor, todos os enunciados 

são dialógicos no processo de comunicação, pois há uma dialogização interna da palavra que 

é perpassada pela palavra do outro. Segundo Fiorin (2006), essa dialogização é revelada nas 

relações de sentidos existentes entre os enunciados, ou seja,  

[...] isso quer dizer que o enunciador, para construir um discurso, leva em 

conta o discurso de outrem, que está presente no seu. Por isso, todo discurso é 

inevitavelmente ocupado, atravessado, pelo discurso alheio. O dialogismo é 

as relações de sentido que se estabelecem entre dois enunciados (FIORIN, 

2006, p. 19). 

 

Essas relações de sentido dialógicas estabelecidas entre os enunciados podem ser 

verificadas e compreendidas pelos alunos no interior dos textos que eles leem e produzem.  

Esse exercício é fundamental para que os alunos percebam como as palavras dialogam com 
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outras palavras e compõem os discursos, a fim de que se tornem críticos, no sentido de 

perceberem e compreenderem os discursos que os circundam. Assim, entendemos que é 

necessário pensar nessas relações como propõe Fiorin (2006).  

Para ele, as relações dialógicas tanto podem ser contratuais ou polêmicas, de 

divergência ou de convergência, de aceitação ou de recusa, de acordo ou 

desacordo, de entendimento ou de desinteligência, de avença ou de 

desavença, de conciliação ou de luta, de concerto ou de desconcerto. 

(FIORIN, 2008, p. 24). 

 

Portanto, as relações dialógicas não são estáveis e previsíveis, pois os sujeitos estão 

inseridos em um mundo complexo e vão se constituindo discursivamente por meio de vozes 

sociais. Dessa maneira, entre as várias vozes as quais o sujeito está imerso, é possível que 

algumas concordem ou discordem entre si. Diante desses aspectos, é válido destacar que  

[...] ao desconsiderar, no texto do aluno, o seu caráter social, sua própria voz, 

suas visões de mundo, coisificando-o, neutralizando-o, a escola não lhe dá 

oportunidades de analisar, sintetizar, argumentar e negociar significados por 

meio de práticas discursivas, nem tampouco considera a relevância dos 

aspectos processuais e discursivos da produção textual, razão por que existe, 

no Brasil, uma discussão acirrada em torno da ineficácia e da inadequação 

dessas práticas de letramento escolar (SANTOS, 2012, p. 18)  
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CAPÍTULO 2 - APORTES METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, apresentamos a pesquisa qualitativa como opção para o 

desenvolvimento deste trabalho por ser uma metodologia que permite a captura de dados de 

várias maneiras. Entendemos que, para melhor compreender um evento em seu contexto, 

devemos analisá-lo de forma integrada. Dessa maneira, se fez necessária nossa ida a campo 

para perceber as interações discursivas possibilitadas pelos eventos de letramento em seu 

desenvolvimento e contexto, e inclusive observá-las pela ótica das pessoas envolvidas, ou 

pesquisadas. Para melhor compreender um evento em seu contexto, devemos analisá-lo de 

forma integrada. Segundo Bortoni-Ricardo (2008, p.49):  

 
O objetivo da pesquisa qualitativa em sala de aula é o desvelamento do que está 

dentro da "caixa preta" no dia-a-dia dos ambientes escolares, identificando processos 

que, por serem rotineiros, tornam-se "invisíveis" para os atores que deles participam.  

 

Por terem o olhar acostumado à sua rotina diária de sala de aula, os professores 

acabam por não perceber as práticas que adotam, bem como os efeitos que tais práticas 

provocam na identidade de seus alunos. 

Segundo Bortoni-Ricardo (2008), no início dos anos 80, a “interação professor-aluno” 

e a “qualidade do processo de aprendizagem” começaram a ganhar relevância. Professores 

passaram a investigar “suas próprias turmas”, desenvolvendo pesquisa científica e a escrever 

“monografia e estudos de caso”. Desse modo, o professor pesquisador começava a refletir 

sobre sua própria prática buscando superar suas dificuldades. 

Assim, a pesquisa qualitativa possibilita penetrar no interior do contexto, o que 

demanda do pesquisador abertura e flexibilidade para novas formulações, bem como a 

mobilização de conhecimentos integrados. De outra parte, no âmbito da pesquisa qualitativa, 

não se vê na subjetividade obstáculo à construção de conhecimentos científicos; antes, nesse 

tipo de abordagem, considera-se a subjetividade parte integrante da singularidade do 

fenômeno social (MINAYO, 2000). 

 

 

2.1- Fundamentos da metodologia 

 

Segundo Bortoni-Ricardo (2008), no início do século XX, em oposição à filosofia 

positivista de Augusto Comte, a qual apregoava a adoção dos mesmos métodos positivistas 

das ciências exatas para as ciências sociais e humanas, surge o paradigma interpretativista. De 

acordo com esse paradigma, não tem como interpretar o mundo desconectado das práticas 
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sociais e os significados adjacentes. Assim, “as escolas, e especialmente as salas de aula, 

provaram ser espaços privilegiados para a condução de pesquisa qualitativa, que se constrói 

com base no interpretativismo” (BORTONI-RICARDO, 2008, p.32). 

Para Bortoni-Ricardo (2008), com a designação do paradigma interpretativista, vários 

tipos de pesquisa são encontradas como: pesquisa etnográfica, observação participante, estudo 

de caso, interacionismo simbólico, entre outros. 

O desenvolvimento dessa pesquisa se constituiu como um estudo de caso. Esta 

metodologia de investigação é especialmente adequada quando buscamos compreender, 

descrever ou explorar eventos e contextos complexos, nos quais estão envolvidos diversos 

fatores. A seleção de dados pertinentes é uma característica básica da pesquisa qualitativa e 

seu valor não reside neles mesmos, mas nos fecundos resultados a que podem levar 

(DUARTE, 1998). 

O estudo de caso é considerado predominantemente qualitativo. Apresenta 

determinadas características, como, por exemplo, permite que se faça a análise de fenômenos 

observados no seu contexto natural, segundo afirma Nunan (1992, p. 84, apud SANTOS, 

2012, p. 93), não lançando mão às formas experimentais de controle ou manipulação, 

possibilita que uma ou mais entidades (pessoa, grupo, organização), sejam analisadas e, que o 

investigador possa recorrer a fontes múltiplas de dados utilizando diversos meios 

(observações direta e indireta, entrevistas, questionários, registros de áudio e vídeo, diários, 

cartas, documentos, entre outros) e, ainda, como é um caso sobre ’algo’, necessita este ser 

identificado para conferir foco e direção à investigação (COUTINHO & CHAVES, 2002, p. 

224).  

Apesar de sabermos que as técnicas de recolha de dados mais comuns em um estudo 

de caso sejam a observação e as entrevistas, nenhuma técnica pode ser desconsiderada. As 

técnicas devem ser escolhidas de acordo com a tarefa a ser cumprida.  Múltiplas fontes de 

dados podem ser utilizadas, por permitirem, por um lado, garantir as diferentes perspectivas 

dos participantes na investigação e, por outro lado, obter várias medidas do fenômeno, 

oportunizando condições para uma triangulação dos dados durante o período da análise.  

Desse modo, para atingir os objetivos da investigação já elencados, optamos pela 

pesquisa qualitativa dentro do paradigma interpretativista, e, pelo método de estudo de caso. 

O estudo de caso é “apenas mais uma das muitas maneiras de se fazer pesquisa em ciências 

sociais” (YIN, 2001, p. 19), com bastante regularidade, e representa, “uma maneira de se 

investigar um tópico empírico, seguindo um conjunto de procedimentos pré-especificados”  
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Representa uma das estratégias mais utilizadas quando o pesquisador busca conhecer, 

descrever ou analisar o fenômeno a que se acede diretamente, com o objetivo de obter 

respostas para o como e o porquê de determinado evento, não permitindo especificar 

antecipadamente, o conjunto de variáveis dependentes e independentes. O caso, em um 

estudo, é bem delimitado e, embora um determinado caso possa ser parecido a outros, deve 

ser distinto, pois cada qual tem um interesse próprio e singular. 

Quando o pesquisador faz opção pelo estudo de caso pode utilizar o estudo de um caso 

ou o estudo de múltiplos casos. A necessidade de utilizar o estudo de caso como pesquisa 

deve nascer do desejo de entender um fenômeno social complexo, por isso o escolhemos. 

 Segundo Lüdke e André (2004), o estudo de caso como método de pesquisa é o 

estudo de um caso, simples e específico ou complexo e abstrato e deve ser sempre bem 

delimitado. Pode ser semelhante a outros, mas é também distinto, pois tem um interesse 

próprio, único, particular e representa um potencial na educação. Destacam em seus estudos 

as características de casos naturalísticos, ricos em dados descritivos, com um plano aberto e 

flexível que focaliza a realidade de modo complexo e contextualizado. 

Portanto, este trabalho se configura como um estudo de caso por revelar a análise de 

algo singular, que tem valor em si mesmo: foi investigar, compreender e revelar os efeitos do 

discurso do professor no modo como o aluno agencia dialogicamente os recursos linguísticos, 

textuais e/ou discursivos, no trabalho com seu próprio dizer, e se isso reflete em sua 

identidade. 

 É considerado estudo de caso também por contemplar algumas características básicas 

apontadas por Lüdke e André (2004): visa à descoberta, a pesquisadora se mantém atenta aos 

novos elementos que podem surgir durante o estudo; enfatiza a interpretação em contexto a 

fim de obter apreensão mais completa do objeto; busca retratar a realidade de forma completa 

e profunda, enfatizando a complexidade das situações, evidenciando a inter-relação de seus 

componentes; usa variedade de fontes de informação. Além disso, revela-se potencial para 

conhecer e compreender melhor uma proposta de formação continuada de professores através 

de um grupo de estudo no âmbito da instituição onde atuam. 
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2.2- Objetivos e hipóteses 

 

Este trabalho parte do pressuposto de que a identidade está em processo contínuo de 

construção (HALL, 2005) através das interações sociais, tendo a linguagem como ponte entre 

o "eu" e o "outro" (BAKHTIN, 1995).   

Nessas interações sociais, o sujeito recebe influências externas, as quais vão servindo 

de suporte para reconstituir seu modo de pensar o mundo. Bakhtin (1995), afirma que as 

influências externas, revestidas por palavras ou signos têm uma importância especial na 

constituição do sujeito. Essas influências ocorrem através dos processos de interação social, 

no qual, a linguagem se coloca como ponte entre o “eu” e o “outro”. Desse modo, ao se 

apropriar de outros discursos, o sujeito vai se construindo e se reelaborando, modificando 

suas crenças e valores. Poderíamos afirmar que, para Bakhtin (1995), a identidade do sujeito 

se constrói num processo de apreensão, de apropriação do discurso do outro, transformando-o 

em discurso próprio. Haveria um movimento progressivo de apreensão do discurso do outro, 

para transformá-lo em discurso próprio. Esse processo ocorre a partir das interações sociais 

por meio da linguagem. 

Assim, podemos pensar que a construção da identidade do aluno sofre influência dos 

discursos dos professores, uma vez que a identidade não se encontra pronta e acabada, mas ela 

é construída nas interações com o outro. E o contexto de sala de aula apresenta um ambiente 

cultural específico, que tanto pode ser dinâmico quanto restritivo pela multiplicidade de 

sentidos subjacentes ao discurso escolar. Muitas vozes entram em ação, as quais se 

materializam nos enunciados dos professores e dos alunos. 

Nesse cenário, a riqueza e o dinamismo das interações que se passam na sala de aula 

são reveladores do modo como esse ambiente se apresenta como espaço de limites e/ou 

possibilidades criativas, como um lugar onde não apenas os conteúdos curriculares estão 

sendo aprendidos e construídos, mas também as identidades num jogo discursivo e de 

negociação de papéis. Mecanismos de reprodução sociocultural e de subversão são 

mediatizados pela linguagem, são significados e ressignificados através da dialogia. Nesse 

processo, condições de subjetivação vão sendo engendradas nas interações dos sujeitos, em 

especial nas interações dos alunos que se formam no ambiente de sala de aula. 

As atividades discursivas produzidas no contexto de sala de aula são construções 

coletivas, nas quais os significados vão sendo tecidos e apropriados pelos que delas 

participam. Muitas vozes se entrecruzam na sua produção, vozes presentes no campo da 
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enunciação (falante-ouvinte, numa relação transitória) e também aquelas de sujeitos próximos 

ou distantes, que vivem no imaginário de cada um e que remetem à multiplicidade de outros 

contextos que influenciam essa produção: familiar, institucional, cultural e social. Os 

discursos são condicionados pelas circunstâncias do momento concreto em que ocorrem, 

dependente ainda do que se fala ou faz antes, bem como das expectativas do que pode ser dito 

ou feito posteriormente. Desse modo, uma atividade em sala de aula, que tem uma 

intencionalidade definida desencadeia modos de realização e subjetivação diferentes, 

promovendo construções e aprendizagens distintas, posto que estão submetidas a uma 

multiplicidade de circunstâncias influentes. 

As relações sociais que estão na base da construção do conhecimento e do 

desenvolvimento humano se materializam nas redes de interações, que acontecem em 

cenários culturais particulares. Por conseguinte, nas interações são criadas as condições de 

possibilidade de constituição dos sujeitos, singulares e, ao mesmo tempo, forjados no seu 

ambiente histórico-cultural. Deste modo, nesta pesquisa, pretendemos responder às seguintes 

questões: “Como o discurso do professor nos eventos de letramento, mediados por produções 

textuais, pode interferir na formação do sujeito? Quais os efeitos dos textos trabalhados em 

sala de aula e da mediação do professor no desenvolvimento crítico dos alunos? É possível 

verificar essa influência nas produções textuais dos alunos? Os professores propiciam o 

desenvolvimento da autonomia dos alunos”? 

Como objetivo geral, temos o seguinte: investigar, compreender e revelar os efeitos do 

discurso do professor no modo como o aluno agencia dialogicamente os recursos linguísticos, 

textuais e/ou discursivos, no trabalho com seu próprio dizer, e se isso reflete em sua 

identidade. 

 

2.3- A escola pesquisada 

 

Os conhecimentos teóricos levantados nesta pesquisa foram aplicados numa escola 

pública municipal de Goiânia. A escola atende um público de nível socioeconômico e cultural 

variado, em sua maioria oriundos das classes populares, filhos de trabalhadores braçais, 

pedreiros, mecânicos, costureiras, domésticas, profissionais liberais, subempregados e até 

mesmo desempregados. Essas informações foram retiradas dos formulários de matrícula dos 

educandos. Oferece como modalidades de Ensino: Educação Infantil, Ciclo I e II e o Projeto 
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Mais Educação, atendendo no contra turno 90 alunos, que se encontram em dificuldades de 

aprendizagem. 

 

2.4- Os sujeitos da pesquisa 

 

A sala escolhida foi uma turma de 5º ano/ Ciclo II do Ensino Fundamental, na faixa 

etária entre 09 e 10 anos. Por, na escola, existirem duas turmas com as mesmas características, 

foi realizado um sorteio entre as mesmas. As professoras convidadas a participar da pesquisa, 

uma ministra os conteúdos de Língua Portuguesa e a outra, de Geografia e História. 

Antes de iniciarmos a pesquisa, quando visitamos a escola pela primeira vez, 

conversamos com a diretora da escola e as duas professoras sobre a possibilidade de fazerem 

parte da pesquisa. Como todas concordaram, partimos para providenciar em primeiro lugar a 

carta de anuência para a secretaria de educação. Após a autorização da secretária foi a vez da 

diretora que também assinou a carta de anuência. De posse desses documentos, procuramos 

novamente as professoras para assinarem os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). A professora de Língua Portuguesa se mostrou muito insegura em participar da 

pesquisa. Foram necessários mais dois encontros com ela, com a intenção de lhe esclarecer 

quanto ao objetivo da pesquisa e o sigilo dos dados colhidos. Colocamos que em nenhum 

momento os dados seriam utilizados para comparação entre as duas. No final, a professora de 

Língua Portuguesa concordou em fazer parte da pesquisa. Garantimos a ela que todos os 

dados observados e registrados eram sigilosos, conforme poderia verificar no TCLE. 

Após acordado com a gestora da escola e as professoras sobre a pesquisa, realizamos 

uma reunião com os pais dos alunos do 5º ano para apresentar a pesquisadora, os objetivos da 

pesquisa e colher a assinatura dos TCLEs. Da turma composta por 25 crianças, apenas 17 pais 

concordaram que os filhos participassem, entre eles os pais de um aluno com deficiência, que 

demonstrou o maior interesse em participar. Para assinatura do termo de assentimento pelos 

alunos, aconteceu uma reunião com os mesmos na qual a pesquisadora explicou os objetivos, 

a metodologia e o sigilo da pesquisa.  
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Quadro 1 - Identificação dos professores-sujeitos da pesquisa e aspectos da experiência 

profissional. Adaptado de Santos (2006, p.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Informações coletadas em dados da pesquisa.  

 

Quadro 2 - Identificação dos alunos sujeitos da pesquisa 

Aluno/a 

Codinome 

Idade 

A1 10 

A2 10 

A3 10 

A4 10 

A5 09 

A6 10 

A7 10 

                                                           
1 Objetivando preservar a identidade das professoras e alunos, adotamos codinomes para eles, 

conforme se verifica nos quadros 1 e 2. 

Professor/ 

Codinome1 

Tempo 

de docência 

Área 

de conhecimento 

Titulação Carga 

Horária 

Ana - P2       07 L. Portuguesa Pedagoga/ 

Bacharel 

Direito/ 

Especialista 

Psicopedagogia 

30 

Joana - P1       14 História/Geografia Historiadora 

Especialista em 

Psicopedagogia 

30 
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A8 09 

A9 10 

A10 09 

A11 10 

A12 09 

A13 10 

A14 10 

A15 10 

A16 10 

A17 10 

                             Fonte: Informações coletadas em dados da pesquisa.  

 

Conforme descrito nos Quadros 01 e 02, os sujeitos da pesquisa totalizam duas 

professoras e dezessete alunos, os quais concordaram em participar da pesquisa assinando, 

pais e professoras, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os alunos 

assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE). (Anexo C)   Constatamos 

que as professoras possuem experiência na docência, o que lhes possibilita propriedade acerca 

das relações estabelecidas em sala e conteúdos trabalhados. As duas são graduadas e possuem 

especialização na área da educação. Os alunos apresentam uma idade que varia entre nove e 

dez anos 

Realizamos uma entrevista com os alunos, sujeitos da pesquisa, na qual eles tiveram 

oportunidade de falar um pouco sobre a escola e sobre as aulas. Não conseguimos permissão 

de oito pais para que os filhos pudessem participar da pesquisa. Três pais, ao serem 

esclarecidos do motivo da pesquisa afirmaram não ter interesse da participação dos filhos 

devolvendo os TCLEs. Os outros cinco não compareceram à reunião de esclarecimento da 

pesquisa. Insistimos, junto com a coordenação pedagógica em marcar outro momento de 

esclarecimento com os pais ausentes, mas não conseguimos resposta deles. 

 

2.5- O processo da coleta de dados 

A análise de qualquer fato linguístico, dentro de uma perspectiva discursiva, deve 

levar em conta o contexto histórico-social, o espaço em que foi proferido, bem como o lugar 
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discursivo ocupado pelo enunciador e o interlocutor das formulações analisadas. Para analisar 

um acontecimento discursivo, é necessário atentar para as condições de produção que atuam 

diretamente na construção dos sentidos que provocam o seu dizer.  

A priori, foram realizadas entrevistas com os alunos e as professoras e, gravadas duas 

aulas de Português e duas de História que foram transcritas para compor o corpus a ser 

analisado, em consonância com o referencial teórico adotado. Também foram recolhidas três 

produções textuais dos alunos para posterior análise. 

As categorias utilizadas na análise das produções foram a intertextualidade e a 

interdiscursividade. Segundo Fairclough (2001), o termo “intertextualidade” foi introduzido 

por Júlia Kristeva, no final de 1960, a partir dos trabalhos de Bakhtin. Embora esse autor não 

tivesse usado o termo, já apresentava seu significado em sua obra. 

A intertextualidade manifesta-se por meio da articulação de vozes em um texto que 

remete a outro texto.  Envolve a heterogeneidade de fragmentos de textos presentes em um 

determinando texto. Desse modo, o sentido se constrói quando o leitor aciona seus 

conhecimentos prévios, relacionando o texto atual com os anteriores. Assim, quando isso não 

ocorre, a compreensão não se realiza e, consequentemente, o leitor não consegue construir o 

sentido. Segundo Fairclough (2001, p. 114), intertextualidade: 

 
[...] é basicamente a propriedade que têm os textos de ser cheios de fragmentos de 

outros textos, que podem ser delimitados explicitamente ou mesclados e que o texto 

pode assimilar, contradizer, ecoar ironicamente, e assim por diante. Em termos de 

produção, uma perspectiva intertextual acentua a historicidade dos textos [...]. Em 

termos da distribuição, uma perspectiva intertextual é útil na exploração de redes 

relativamente estáveis em que os textos se movimentam, sofrendo transformações 

predizíveis ao mudarem de um tipo de texto a outro [...]. E em termos do consumo, 

uma perspectiva intertextual é útil ao acentuar que não é apenas “o texto”, nem 

mesmo apenas os textos que intertextualmente o constituem, que moldam a 

interpretação, mas também os outros textos que os intérpretes variavelmente trazem 

ao processo de interpretação.  

 

 

A interdiscursividade implica tipos de discurso que estão envolvidos em práticas 

sociais ou discursivas. Para Fiorin (2006, p. 181), há uma clara distinção entre as relações 

dialógicas que se dão entre enunciados e aquelas que se dão entre textos. À relação dialógica, 

enquanto relação de sentido, chama-se interdiscursividade e à relação discursiva materializada 

em textos chama-se intertextualidade. Desse modo, “a intertextualidade pressupõe sempre 

uma interdiscursividade, mas o contrário não é verdadeiro”. Na interdiscursividade os 

discursos entram em competição, cooperação, complementação, estabelecendo relações 

dialógicas ou polêmicas. 
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2.5.1- As entrevistas  

 

A entrevista é uma técnica eficiente para compreender o comportamento humano, 

coletar dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, sendo que o trabalho do 

pesquisador implica em explicar e interpretar a palavra dos atores por meio dos dados 

recolhidos.  

As entrevistas foram realizadas objetivando colher indicadores que permitissem traçar 

o perfil identitário dos sujeitos pesquisados (SANTOS, 2006), bem como desenhar o contexto 

do qual emergem os significados, os valores e as crenças elaborados por eles, os quais 

ancoram suas concepções referentes aos temas abordados em sala de aula. 

Essa estratégia de recolher dados junto aos alunos e professores, mediante entrevistas, 

exigiu muita atenção no sentido de compreender/interpretar as respostas apresentadas, 

objetivando obter elementos que permitissem traçar uma caracterização das crianças e sua 

relação com a escola e as aulas, bem como a subjetividade e as práticas discursivas das 

professoras na Escola. Foram buscados elementos que permitissem identificar a ideologia 

presente no discurso das professoras e o conhecimento a respeito da importância do discurso 

na formação identitária dos alunos. A ordem das questões foi modificada de acordo com o seu 

andamento, ou seja, com flexibilidade para explorar as informações e com intervenções 

cuidadosas no sentido de estimular respostas mais centradas em questões do interesse da 

pesquisa. As entrevistas tiveram a duração de aproximadamente vinte minutos, e, com a 

aquiescência dos entrevistados, foram gravadas em áudio para posterior análise. As 

professoras foram entrevistadas em momentos distintos e individualmente. 

Levando em consideração esse preceito, as questões levantadas na entrevista para as 

professoras foram: 

1- O que motivou sua escolha em tornar-se professora? 

2- O que você leva em consideração ao preparar suas aulas? 

3- Como você percebe os efeitos da sua mediação na construção das identidades dos seus 

alunos?  

 

Considerando que nos eventos de letramento, os discursos utilizados pelos professores 

são práticas que contribuem para a construção da identidade dos alunos, nos propusemos a 

investigar que práticas discursivas são essas e quais efeitos podem ser percebidos na 

construção da identidade dos alunos. Para tal, elegemos, pois, as perguntas acima, visando: 
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1. Identificar a motivação da escolha profissional do professor, buscando suas crenças e 

valores que podem estar presentes nos discursos de seus alunos; 

2. Conhecer os embasamentos teóricos que possuem, que norteiam seus planejamentos e são 

evocados em seus discursos; 

3. Compreender se estes sujeitos têm consciência a respeito do poder e da influência que suas 

mediações fazem na sala de aula, exercendo efeitos positivos ou negativos na construção de 

identidade dos alunos. 

As entrevistas com as professoras aconteceram na sala dos professores, em horário 

destinado ao estudo das mesmas, previamente agendada com as professoras de português, a de 

história e a coordenação pedagógica da escola. 

A entrevista com os alunos aconteceu com a aquiescência das professoras, da 

coordenação pedagógica, dos pais e dos próprios alunos que demonstraram interesse em 

participar. Foi escolhido um local no pátio, à sombra de uma árvore frondosa onde bancos 

coloridos deixavam o ambiente mais agradável e acolhedor. Os alunos foram entrevistados 

individualmente durante aproximadamente vinte minutos cada um. Após proporcionar aos 

alunos um ambiente amigável e acolhedor, foi pedido que eles se identificassem. Alguns 

davam todos os dados pessoais e endereço completo. Outros só se identificavam dizendo o 

primeiro nome e a idade. As entrevistas foram realizadas com os dezessete alunos 

participantes da pesquisa.  

Objetivando perceber a autonomia e a relação dos alunos com a escola e as 

professoras, foram feitas as seguintes questões a eles: 

1- Que importância tem a escola para você? E como você se sente quando chega a hora de vir 

para a escola? 

2- Qual o momento, no contexto da sala de aula, que você se sente mais à vontade para 

expressar suas ideias? Tem algum momento em que você se sente cerceado em sua 

expressão? Fale como isso acontece.  

  

Nas entrevistas realizadas com os alunos objetivamos: 

1. Perceber as crenças dos alunos à respeito da escola; 

2. Identificar se percebem espaços de interação discursiva nas aulas das professoras; 

3. Identificar se existem momentos em que eles se sentem cerceados ou incentivados em suas 

expressões; 
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4. Relacionar as práticas discursivas dos professores com os modos como os alunos se 

posicionam no contexto escolar de letramento. 

Conforme mencionamos atrás, o objetivo deste trabalho é compreender se existe uma 

relação entre as práticas discursivas e a construção das identidades de alunos em processos de 

letramento. Nesse sentido, interessamo-nos por fazer um estudo da interação entre alunos e 

professores, nos contextos de letramento em sala de aula, considerando a linguagem como 

mediadora das relações sociais e construtora de identidades. Em última instância, visamos 

relacionar as práticas discursivas com posicionamentos de determinados sujeitos nas práticas 

de letramento e, mais amplamente, nas práticas sociais. 

As respostas obtidas permitiram perceber o sentimento dos alunos em relação às aulas 

e à qualidade dos relacionamentos tecidos. Eles demonstraram reconhecer o espaço 

interlocutivo que cada professora promove, bem como se elas valorizam suas expressões 

durante as aulas. 

 

2.6- A gravação das aulas e os textos produzidos 

 

Após as entrevistas, ainda no processo de coleta de dados, foram gravadas em áudio e 

transcritas, três aulas de História (sendo uma para produção de texto) e duas de Língua 

Portuguesa para análise, objetivando encontrar marcas que identificassem posicionamentos 

ideológicos das professoras e se tais posicionamentos representavam um sujeito aberto a 

mudanças, por meio de um discurso emancipatório, o qual abre espaço para o diálogo e 

questionamento de seus pontos de vista. Buscamos identificar a presença de crenças que 

sustentam as estruturas de dominação ou que questionam a hegemonia do poder estabelecido, 

favorecendo, ou não, a desarticulação de tais estruturas.  

Conforme já foi colocado, as categorias de análise a serem observadas: na análise 

intertextual são estudadas as relações dialógicas entre o texto e outros textos 

(intertextualidade) e às relações entre os discursos (interdiscursividade). 

 Com relação ao discurso dos alunos, tanto produzido oralmente ou por escrito, o 

interesse versou sobre os mecanismos enunciativos que permitem compreender tanto o 

posicionamento identitário dos alunos, como as relações que estabelecem com as professoras 

com as quais interagem e com as vozes que transparecem nos textos estudados ; nesse 

contexto, surge a possibilidade de examinar o jogo que o aluno realiza relativamente às 

instâncias de enunciação, ou seja, aos enunciadores e enunciatários trazidos à cena. Nesse 
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aspecto, trata-se de considerar o modo como o aluno agencia, dialogicamente, os recursos 

linguísticos, textuais e/ou discursivos, no trabalho com seu próprio dizer e com o dizer 

daqueles com os quais dialoga.  

Desse modo, no quadro da pesquisa, entendemos que o estudo dos mecanismos 

enunciativos nos dará pista do processo de aprendizagem de um saber dizer que, por sua vez, 

remete ao saber se posicionar diante do discurso do outro (no caso, o professor). 

 

2.7- O processo de análise dos dados 

 

Para iniciar a análise do material, realizamos uma leitura das entrevistas e depois a 

transcrição das aulas, de tal forma que, uma "leitura flutuante" (BARDIN, 1977, p.96), aos 

poucos, tornou-se mais precisa e objetiva. Desse modo, conseguimos conhecer um pouco do 

perfil dos sujeitos.  

Em seguida, realizamos uma leitura mais atenta das entrevistas dos alunos e das 

professoras, ocasião em que marcamos trechos que mais chamaram a atenção em relação com 

os objetivos da pesquisa. Agrupamos as respostas por semelhança de conteúdo conforme 

Rêgo (2002), a fim de captar os significados comuns à diversidade aparente dos discursos, 

para posterior categorização. 

A interpretação dos dados e/ou inferência realizou-se a partir dos conteúdos realçados 

na fase anterior, o que possibilitou especificar as categorias a serem aplicadas. A análise final 

foi fundamentada em significações de palavras e frases que evidenciam opiniões e 

comportamentos dos sujeitos investigados (BARDIN, 1977).  

Na análise dos dados referente à escrita dos alunos, objetivamos relacionar os 

possíveis efeitos do discurso das professoras sobre seus alunos, retratados em suas escritas. 

Quanto à observação das aulas, temos os seguintes objetivos: 

1. Identificar as vozes do discurso nas aulas destas professoras; 

2. Caracterizar a natureza das práticas discursivas das professoras que são constitutivas na 

identidade dos alunos. 

 

Visualizar a sala de aula, numa perspectiva discursiva, é buscar compreender sua 

rotina, as relações presentes, as tensões, e os significados que os sujeitos, que a compõem, 

atribuem às situações e aos atores do cotidiano escolar observado. Analisar esse contexto é ir 

de uma simples descrição para a compreensão dos significados culturais através das falas, dos 
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pensamentos expressados pelas pessoas envolvidas, levando em consideração o universo 

cultural que emerge nos discursos.  

 

2.8- Relato da pesquisa 

 

Um complicador durante a realização da pesquisa foi a baixa assiduidade dos alunos. 

Raros os dias em que todos estivessem presentes na escola, o que fez com que a pesquisa de 

campo se estendesse além do previsto. Apesar disso, foi possível ser observado os eventos de 

letramento em que a leitura e a escrita foram mediadas pela interlocução entre professore e 

alunos. 

No decorrer das aulas de História verificamos que a professora lançou mão da 

metodologia do ensino por módulos em Sequência Didática (SD). As aulas versaram sobre a 

temática do meio ambiente e o impacto do plantio da cana de açúcar, tudo anteriormente 

previsto no planejamento anual da disciplina. No processo da sequência didática a professora 

repertoriou os alunos, por meio de uma variedade de textos informativos, científicos, poéticos 

e vídeo, marcados por amplas discussões. Os textos estudados foram: “Produção artesanal do 

açúcar nos engenhos”, “A plantação de cana no Brasil e seu comércio”, “Vantagens e 

impactos do etanol - o biocombustível produzido a partir da cana de açúcar” (Anexo). 

Após as aulas de história, foi realizada uma degustação dos produtos oriundos da cana-

de-açúcar, em seguida, a professora propôs a escrita de um texto a respeito do seu cultivo e o 

impacto no ambiente. Os dezessete alunos participantes da pesquisa redigiram seus textos, os 

quais foram transcritos para análise, fazendo parte também do corpus dessa pesquisa. 

Num segundo momento, a professora de história trabalhou o tema “Regime político no 

Brasil” com o objetivo de reconhecer aspectos do contexto político e econômico num governo 

democrático. O suporte usado foi o livro didático, em seu capítulo 5 – “Quem nos governa? 

Cidadania, Democracia e Como o Brasil é organizado? ”. Após o estudo dos textos, a 

professora organizou a turma e realizou a dinâmica de “júri simulado”, dividindo a sala em 

dois grupos, um de defesa e outro de acusação. A professora fez o papel de juíza.  

Importante colocar que durante as aulas, como oito alunos não tinham autorização 

para participar da pesquisa, eles eram levados para assistir a mesma aula em outra sala, com a 

professora que estava em horário de estudo, garantido a eles o acesso ao mesmo conteúdo. 

Tudo isso foi acordado com a coordenação, as professoras e os alunos, que foram esclarecidos 

a respeito desse assunto. 
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Quanto à professora de Língua Portuguesa, dois eventos foram acompanhados. O 

primeiro foi a aula na qual a professora trabalhou o gênero conto, com o objetivo de 

estabelecer comparação entre diferentes versões de um mesmo conto. Após o estudo da 

história “Os três porquinhos”, a professora propôs aos alunos escreverem a mesma história 

com uma nova versão. Outro evento foi a aula em que discutiu o tipo de recreio que os 

estudantes tinham na gestão anterior, comparando com a gestão atual, o que culminou numa 

produção textual. 

Durante as aulas de Língua Portuguesa percebemos a ausência de um planejamento 

por sequência didática. Era como se cada aula acabasse de ser criada, sem nenhuma 

conectividade com a anterior. Observamos que os alunos precisavam de um tempo maior para 

sintonizar com a atividade proposta. 

As entrevistas realizadas com as professoras e os alunos fazem parte do terceiro 

capítulo dessa dissertação. O registro das aulas e as produções textuais realizadas pelos alunos 

compõem o corpus analisado no quarto capítulo. Cada aula analisada consistiu em levar em 

consideração o discurso das professoras em interação com os alunos, bem como as produções 

escritas realizadas. Tudo isso a fim de buscar evidencias que comprovassem os efeitos do 

discurso das professoras na construção identitária dos alunos. 
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CAPÍTULO 3 - A PRÁTICA DISCURSIVA: ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Neste capítulo, a proposta é analisar as entrevistas realizadas com as professoras e com 

os alunos, buscando conhecer um pouco das crenças que subjazem às suas interpretações de 

"mundo" e que se encontram refletidas em seus discursos, e identificar quais as implicações 

desses discursos na formação das identidades discentes. 

Analisaremos também as entrevistas com os alunos, a fim de perceber as crenças que 

trazem imersas em suas identidades e que estão presentes em seus discursos, e se esses 

discursos ao se cruzarem com outros discursos, colaboram com eles ou o contestam, 

resistindo a eles, dando-lhes novos ressignificados ou novas configurações. Segundo 

Fairclough (2001, p. 91) “o discurso é uma prática não apenas de representação do mundo, 

mas de significação do mundo, constituindo e construindo o mundo em significados”. 

O discurso está entrelaçado com a visão de “mundo” do sujeito a partir do contexto 

social em que ele se encontra e das relações entabuladas. No discurso, estão projetados a 

tessitura de outras vozes, as crenças e valores que constituem sua identidade, suas metas, 

idealizações, frustrações. Cada pessoa interpreta o mundo de acordo com seu background. 

Isso pode ser percebido ao propormos aos alunos a análise de um filme, de uma música.  

Segundo Silva (2008, p. 90), “[...] nos discursos, podem estar interiorizados os valores 

vinculados a significados que estão direcionados para a mudança do mundo social, mas 

também podem representar as limitações das pessoas em estado de dominação”. 

 

3.1- As professoras: como delineiam seus autorretratos 

 

A representação social é produzida por meio de atividades psíquicas que buscam 

tornar compreensíveis as realidades físicas e sociais experienciadas pelo sujeito, a partir do 

seu mundo interno composto por seus valores e crenças compondo sua formação cultural. Isso 

significa dizer que nossas crenças, discursos, representações, são gerados por outras 

representações já existentes. 

O nosso discurso está constantemente interagindo com outros discursos, na 

perspectiva de construir novos sentidos que nos promovam a um novo estado de equilíbrio 

emocional e cognitivo. Nesse aspecto, tanto as representações sociais como as interações 

verbais são processos discursivos ou processos de leitura que possibilitam a reflexão e o 



 

54 
 

questionamento da realidade de forma a chegar, conforme assinala Umberto Eco (apud 

MANGUEL, 2011, p. 460), ao “limite do sentido comum”. 

É nesse sentido que, usando as categorias intertextualidade e interdiscursividade, 

analisaremos aqui o discurso das professoras, verificando como se posicionam diante de suas 

profissões, que visão de mundo perpassa em seus discursos materializados nas entrevistas e 

quais as implicações dessas representações em suas práticas de letramento. 

Nessa linha de raciocínio é que analisamos, no exemplo (1), um excerto2 do relato da 

professora P13 que mostra a representação que faz de si mesma: 

 

             (1) 

A minha motivação... é... de quando eu estava estudando no Ensino Médio...eu via 

tudo aquilo como uma...o estudo né, o ensino como uma oportunidade de mudança. 

E eu tinha professoras que refletiam muito nisso, principalmente a professora de 

História né. E aí, eu tive a oportunidade também de ganhar uma bolsa de estudos na 

área de licenciatura né...na época a condição para mim continuar estudando, para 

fazer a faculdade era...assim bem complicada, muito difícil e aí a escola escolheu eu 

para ganhar essa bolsa de estudos na Universidade Católica e eu optei então pela 

licenciatura, eu já tinha vontade né, juntou tudo e Deus abençoou que eu segui o 

caminho até aqui. Meus alunos representam tudo para mim...eh...representa amor, 

representa oportunidade de mudança, representa transformação, representa o futuro 

desse país, principalmente as áreas que eu atuo, que é História e Geografia né. As 

vezes a gente tá falando de um assunto lá do Egito, mas que ao mesmo tempo eu 

trago para uma aula, uma atualidade tão próxima deles e eu vejo aquilo tudo 

realmente mudando na vida deles, então eu vejo que eles representam isso para mim. 

É, ao mesmo tempo eu me construo com eles, então representa isso. Desde quando 

eu dava aula no Ensino Médio até hoje, eu vejo que eles representam mudança prá 

eles e prá mim também. A oportunidade que eu tenho de fazer algo pra esse mundo 

né, que eu tô escrevendo a minha história ao mesmo tempo com eles. 

 

Nesse excerto, procuramos identificar traços da linguagem que permitam perceber os 

estilos ou o modo como o enunciador identifica a si mesmo e como identifica outras pessoas. 

No trecho, ‘eu via tudo aquilo como uma... o estudo né, o ensino como uma 

oportunidade de mudança’, a professora P1, por meio das suas crenças, vislumbra a 

possibilidade de mudança da sociedade por meio do ensino, legitimando o papel que a escola 

tem na mudança social. Notório reconhecer o papel mediador da escola no processo de 

construção de identidades autônomas oportunizando o desenvolvimento do senso crítico.  

Mas, não podemos esquecer que essa mediação pode legitimar um discurso hegemônico.  

                                                           
2 Todos os excertos desta seção foram retirados da questão: 1. O que motivou sua escolha em tornar-se 

professora? 
3 Por uma questão ética, todas as referências aos sujeitos de pesquisa são realizadas por meio de siglas. 

A professora P1 é formada em História e trabalha com a turma de 5º ano. 
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Merece ser retomado aqui o papel exercido pela escola que, segundo Althusser4 (1985), é o 

principal aparelho ideológico do Estado, sendo responsável pela inculcação dos valores 

dominantes na população. Desse modo, ela pode "modelar" o pensamento dos indivíduos 

desde os primeiros anos da infância, quando ainda são mais vulneráveis, tanto quanto pode 

impulsionar a emancipação desse sujeito.  

Nesse prisma, o discurso da professora parece não perceber as lutas de classe que 

estão presentes em sua afirmativa ‘... ensino como uma oportunidade de mudança’, entrando 

em cooperação com o discurso, o qual veicula a ideologia, da escola como única e exclusiva 

promotora de ascensão social.  

Apesar das ideias inovadoras presentes nas argumentações da professora, percebemos 

um discurso que não demonstra enxergar que, se a escola oferece “igualdade de 

oportunidades”, a incapacidade de ascensão recai sobre o próprio sujeito sendo ele o 

responsável único pelo fracasso. Assim, podemos inferir que a professora não demonstra 

consciência de que, o discurso que apregoa a escola como promotora de ascensão através da 

igualdade de oportunidades é reducionista e desvinculado do contexto sócio-histórico 

brasileiro. 

Vemos perpetuar nas escolas e nas universidades uma visão individualista, 

competitiva que visa a ascensão pessoal, ideia fortemente marcada nos discursos políticos 

com frases como: “educação é o caminho para o sucesso”, “quem estuda vence na vida”, 

também presente na voz da professora.  Segundo Bakhtin (1995, p.66), “cada palavra se 

apresenta como uma arena em miniatura onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de 

orientação contraditória”. 

A professora P1confirma sua convicção na escola como promotora de ascensão, 

quando fala: ‘eu tive a oportunidade também de ganhar uma bolsa de estudos na área de 

licenciatura’ ... ‘eu já tinha vontade né, juntou tudo e Deus abençoou que eu segui o caminho 

até aqui’. Nessa passagem, invoca um discurso religioso (ORLANDI, 2009) a fim de 

confirmar sua crença, apresentando uma visão que pode acabar legitimando os mecanismos de 

reprodução e manutenção do poder estabelecido, com uma aparente naturalidade. Sua visão 

parece não abarcar as construções históricas que indicam a escola como locus onde pode 

acontecer a reprodução das desigualdades sociais através de uma ideologia presente nos 

                                                           
4 Em sua obra 'Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado'(1985), Althusser expõe que as 

reproduções das relações de exploração capitalista são asseguradas por meio dos aparelhos ideológicos 

do Estado (AIE), essenciais para a manutenção do poder da classe dominante. 
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discursos, em que a linguagem, os significados e as representações são valores pertencentes a 

um grupo elitizado, tentando submeter ao seu domínio grupos populares. 

Para Chauí (1982, p. 38), "através da ideologia são montados um imaginário e uma 

lógica da identificação social com a função precisa de escamotear o conflito, dissimular a 

dominação e ocultar a presença do particular, enquanto particular, dando-lhe a aparência do 

universal". No processo educacional, quando o professor não apresenta uma visão crítica, as 

relações sociais podem ser reproduzidas podendo acontecer que os valores e a visão de mundo 

do grupo social hegemônico sejam naturalizados. Isso acontece porque as leis que regem o 

sistema educacional permanecem no controle do Estado, o qual defende seus interesses 

políticos e econômicos indo contra os anseios populares. 

Com essa visão de mundo naturalizada e sem uma formação crítica, o professor pode 

apenas reproduzir as desigualdades sociais através de seu discurso, excluindo do sistema 

aqueles alunos que não conseguem “sucesso”. Aqui nos remetemos à ideia de Marx (1984) 

segundo a qual o capitalismo se esconde apresentando um ideário de “ascensão” e “sucesso”, 

plantando no imaginário social a ideia de igualdade de oportunidades, culpabilizando o sujeito 

pelo seu fracasso. Sobre ele recai o estigma da incompetência por não conseguir acessar os 

meios disponíveis para a ascensão social. Ideia extremamente competitiva que acaba por 

dividir e fragmentar as classes populares, favorecendo o capital. Portanto, se faz 

imprescindível um professor crítico e consciente do seu papel de mediador, acolhendo 

argumentações e não silenciando as vozes presentes na sala de aula. 

Essa ideia vai sendo reforçada por meio das crenças presentes no discurso da 

professora: “Meus alunos representam tudo para mim... eh... representam amor, representam 

oportunidade de mudança, representam transformação, representam o futuro desse país 

[...]”. Essa forma de pensar foi construída por um discurso que acaba por inocentar o sistema, 

transformando a escola na única propulsora da ascensão social, determinando os que podem 

ascender socialmente e os que ficarão à margem do processo por sua própria incapacidade. Há 

também no discurso da professora um apelo emocional que acaba por associar a profissão do 

professor com o discurso apregoado pelo poder hegemônico como “o magistério é um dom”, 

“a carreira do professor é uma missão”, descaracterizando o magistério como profissão, o que 

justificaria baixos salários. 

Fairclough (2001, p. 91) sugere que “o discurso contribui para construir as identidades 

sociais e as posições de sujeito, as relações sociais entre as pessoas e os sistemas de 

conhecimento e crença”. Desse modo, o professor se constrói e oferece elementos discursivos 
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para que o aluno, nessa dialogia, também se construa naturalizando ou não as relações sociais 

que estão postas, podendo mediar uma aprendizagem de submissão. Para que isso não ocorra, 

é preciso que o professor não se posicione como o detentor da verdade absoluta, apresentando 

o conhecimento como algo questionável. 

No dia a dia, os sujeitos participam de redes de práticas sociais, mediadas pela 

linguagem e articuladas a diversos elementos presentes nas estruturas sociais, como as 

pessoas e suas crenças, atitudes e histórias, o mundo material, o discurso. Observamos que a 

professora assume um discurso como dela por ser valorizado no meio educacional, mas lhe 

falta elementos para explicar as ‘mudanças’ a que tanto se refere: “Às vezes a gente tá falando 

de um assunto lá do Egito, mas que ao mesmo tempo eu trago para uma aula, uma atualidade 

tão próxima deles e eu vejo aquilo tudo realmente mudando na vida deles[...]”. “Desde 

quando eu dava aula no Ensino Médio até hoje, eu vejo que eles representam mudança pra 

eles e pra mim também”. O modo como os significados são construídos nas interações 

contribuem para manter relações de dominação ou transformá-las, porque, segundo Foucault 

(1994, apud CANDIOTLO, 2013), o controle é mediado pelas relações interpessoais por meio 

de gêneros e textos, que conectam os diferentes eventos das práticas sociais em rede. 

Em nossa experiência de mundo, usamos a língua para descrever eventos e as 

entidades que os envolvem; para interagir com as outras pessoas, bem como influenciar o 

comportamento, além de expressar nossos pontos de vista e também solicitar às outras 

pessoas que expressem seus pontos de vista sobre tudo. Para que isso aconteça, precisamos 

organizar as mensagens a fim de indicar aos outros como se articulam entre si e como se 

inserem no contexto sociocultural em que falamos ou escrevemos. Às vezes, nos apropriamos 

de outros discursos por serem valorizados socialmente sem apreendermos verdadeiramente 

seu significado, sem tomarmos consciência que podemos apenas reproduzir as ideologias 

veiculadas em nosso contexto social.  

O que acontece na sala de aula é que os gêneros discursivos que integram as nossas 

falas sempre são recontextualizados, ao serem extraídos de suas bases e relações sociais e 

realocados em práticas de letramento, às vezes ficando dissociados do contexto original. É 

nesse processo que a ideologia opera, porque são outros os sujeitos da interação mediada 

pelos gêneros. Eles são modos de interagir discursivamente no curso das práticas sociais e 

materializam-se linguisticamente nos discursos.  



 

58 
 

Esse excerto está relacionado as questões5 2 e 3 da entrevista realizada com a 

professora P1: 

   

                         (2) 

Eu vejo aquilo que vai realmente ser necessário para a vida dele. Aquilo que vai 

realmente ser transformado no processo de aprendizagem dele..., mas assim, quando 

eu planejo a aula eu presto atenção, primeiro, se aquela aula vai ter motivação para o 

interesse dele. Ele tem que ter uma motivação naquilo que eu tô passando. Segundo 

ponto, se aquilo que vai ser aplicado vai servir para a construção da aprendizagem 

dele. Se vai ser um tijolinho que ele vai ta ali acumulando conhecimento que lá no 

final do ano eu vou avaliar: "nossa, valeu a pena”, realmente foi um processo de 

construção da aprendizagem, né, desse grupo né. Então eu fico muito satisfeita 

quando eu chego no final do ano, eu vejo "nossa, como esse aluno cresceu", "nossa, 

como esse aluno... ele né...e a gente fica alegre porque você contribuiu para aquilo. 

A cada aula, a cada momento, a cada discussão, a cada trabalho em grupo, cada 

orientação, cada tarefa ali que cê explicou né, cada dinâmica... cê percebe que o 

aluno, ele tá crescendo, que ele tá se desenvolvendo. Então é isso que eu levo em 

consideração. A participação, ela gera até mesmo a motivação nossa enquanto 

professora né, cê sabe que aquilo que você...aquela rede que você tá lançando você 

tá trazendo ela cheia né, cheia de peixe que é o conhecimento do aluno. Então, 

quando ele participa é como se os peixes estivessem vindo na rede que eu lancei né, 

e aquilo que eu não alcancei, as vezes a rede tava com algum defeito e eu tenho que 

consertar aquela rede pra poder jogar ela de novo e trazer o peixe. A gente sabe que 

a gente não alcança em todos porque cada aluno tem a sua necessidade, a sua 

dificuldade né, o seu tempo de aprendizagem e a gente vai avaliando cada um de 

acordo com a sua...com o seu desempenho né, assim, e a sua capacidade que a gente 

percebe que ele chegou ali naquele processo.  

 

No processo de planejamento do professor é necessário que ele considere a bagagem 

prévia do aluno, e, a partir dela, favoreça a ampliação desse conhecimento caminhando em 

direção a sua autonomia intelectual. Desse modo, o professor busca equilíbrio entre 

conhecimentos prévios e novos conhecimentos. E o começar deve partir do contexto em que 

encontram seus alunos, pensando sobre o seu fazer diário comprometido com os atores sociais 

da sala de aula.  

Assim, ao aproximar o aluno da realidade social, os problemas relacionados à falta de 

interesse serão minimizados, consequentemente o insucesso deles também, porque se sentirão 

parte do processo. O discurso da professora permite perceber que se coloca consciente dessa 

relação ao afirmar: “... quando eu planejo a aula eu presto atenção, primeiro, se aquela aula 

vai ter motivação para o interesse dele”. Ao contextualizar as aulas buscando conectar o 

aluno à cultura vivida em sua comunidade, o professor desperta o seu interesse. Segundo 

Street (2014), o modelo ideológico de letramento se preocupa em selecionar uma variedade de 

                                                           
5 Questões que fazem parte do excerto: 2. O que você leva em consideração ao preparar suas aulas? 3- 

Como você percebe os efeitos da sua mediação nas identidades dos seus alunos? 
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letramento experienciado no cotidiano do sujeito, propiciando o pensar sobre ele mesmo, 

sobre o outro e como transformar a sociedade para que ela seja cada vez mais harmônica. 

O letramento ideológico possibilita dar significado social à língua através do contato 

com diversas fontes de conhecimento e diferentes gêneros da escrita, incorporando o 

cotidiano do sujeito, lhe possibilitando um significado do social. Por ser situado em contextos 

culturais e sociais específicos, as práticas ideológicas de letramento oportunizam ao sujeito 

desconstruir ideologias, pois possibilita o questionamento de tradições, valores e o poder 

presentes na sociedade. Ao valorizar o significado cultural e o contexto de produção, o 

professor rompe definitivamente com a divisão entre o “momento de aprender” e o “momento 

de fazer uso da aprendizagem”. 

O discurso da professora confirma sua preocupação com um planejamento que vai ao 

encontro da realidade do aluno, ao afirmar: “... se aquilo que vai ser aplicado vai servir para 

a construção da aprendizagem dele. ” Ao buscar compreender o aluno o professor possibilita 

estabelecer uma relação dialógica, significativa e compromissada com a construção do seu 

conhecimento. Assim, ao reconhecer e validar o seu contexto o professor consegue maior 

adesão e disponibilidade do aluno em aprender. 

No viés do letramento ideológico, as práticas letradas de diferentes comunidades 

devem ser consideradas, reconhecendo, portanto, a diversidade de experiências que os alunos 

levam para a sala de aula, mudando o enfoque que a escola costuma dar à escrita (o 

letramento tipicamente escolar - autônomo). Conhecimento que faz parte do background da 

professora ao afirmar: “Não consigo atingir todos os alunos por causa do conhecimento que 

o aluno traz das séries anteriores e do conhecimento de mundo que ele traz 6”. Conviver com 

essa diferença e validar as formas diversas de conceber e valorar a escrita significa muitas 

vezes percorrer uma longa trajetória, cuja duração não está prevista nos padrões inflexíveis da 

programação curricular. 

Continuando com as análises nos reportamos a outro trecho da entrevista da professora 

que vem confirmar o que já foi dito: “Geralmente o aluno que ele apresenta dificuldade tanto 

na escrita quanto na expressão oral, se ele consegue apresentar na sala, pra turma, algo que 

ele assimilou em aulas anteriores, ele consegue ser mais motivado para continuar 

aprendendo7”. Para Bakhtin (1995), a linguagem é lugar de atividade, de interação social por 

ser viva, dinâmica e autônoma. Por sua natureza sócio-histórica, possui um caráter dialógico, 

                                                           
6 Excerto que faz parte da questão 3 e encontra-se no apêndice. 
7  Pergunta que faz parte da entrevista realizada com as professoras: 3. Como você percebe os efeitos 

da sua mediação nas identidades dos seus alunos? 
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discursivo e polifônico na qual o sujeito estabelece relações com a natureza e com os outros 

sujeitos e desse modo se reconhece. E a ação de se reconhecer é repleta de significados, ela 

acontece na interação com o outro.  

Esse comportamento da professora demonstra que ela reconhece que o sujeito é 

essencialmente linguagem, e é ela que empodera o ser através da apropriação das coisas do 

mundo possibilitando que ele se revele e se projete no mundo. A professora afirma que 

“quando o aluno consegue apresentar na sala, pra turma” ele se faz mais motivado pois ele 

consegue se objetivar.  Nesse sentido, Bakhtin (2010, p.270) afirma que “a língua é deduzida 

da necessidade do homem de auto expressar-se, de objetivar-se. A essência da linguagem 

nessa ou naquela forma, por esse ou aquele caminho se reduz à criação espiritual do 

indivíduo”, o que confirma os dizeres da professora. Sabemos que é na interação verbal que o 

sujeito se constrói e reconstrói através dos posicionamentos discursivos que adota ao 

participar também dos eventos de letramento. 

Em consonância com esse pensamento Street (1995, p. 141), discorre afirmando que 

“ser uma pessoa (...) em contextos culturais específicos frequentemente depende dos tipos de 

práticas de letramento nas quais os sujeitos estão envolvidos. As práticas de letramento 

permitem que nos posicionemos, ao mesmo tempo em que servem de espaço para a 

negociação e a transformação de nossas identidades sociais”. Desse modo, quando a 

professora garante uma prática de letramento que abre espaço para o aluno se posicionar ela 

oportuniza que ele se reconstrua e se sinta motivado para a aprendizagem.  

Como afirmado até o momento, a sala de aula é palco privilegiado do letramento, as 

relações que ali acontecem proporcionam a construção de sujeitos responsivos, 

redimensionando sua visão de mundo. Ao produzirmos um discurso, deixamos vir a tona as 

práticas sociais que vivenciamos, carregadas de conceitos e significados apreendidos na 

interação com outras subjetividades. Tudo isso serve para a construção de nossas identidades 

num processo dinâmico e inacabado. 

Quando a professora afirma que ao apresentar oralmente seu conhecimento o aluno se 

sente mais motivado, ela confirma através do seu discurso a importância da interação verbal 

no espaço da sala de aula por oportunizar ao aluno se posicionar no mundo. E esse 

posicionamento fortalece sua identidade objetivando seus pensamentos e materializando, 

através da linguagem, suas ideias, sua visão do mundo, permitindo se reorgarnizar e se 

reposicionar. Enfim, a partir das relações dialógicas entabuladas com o mundo, com o outro e 
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consigo mesmo, o sujeito pode se colocar de forma consciente conquistando o seu próprio 

espaço. 

A questão que se coloca é exatamente essa: é preciso que o professor tenha clareza do 

seu papel de mediador por ser a sala de aula um espaço privilegiado para a construção do 

sujeito. Um espaço propício para desenvolver relações intersubjetivas, um espaço de trocas, 

de debate e de embates. Dependendo do trabalho docente na sala de aula, sujeitos dialógicos 

emergem, capazes de se posicionarem nessa multiplicidade de consciências, reconhecendo 

com independência as vozes que compõem os discursos, realizando um movimento de 

descentramento importante para o desenvolvimento da criticidade. 

Esse movimento relacional entre os sujeitos, mediado pela experiência, não é limitado 

àquele que o vivencia, mas estende-se ao outro, àquele com o qual compartilha, ao contar o 

que viveu intercambiando experiências nossas, alheias, que são nossas porque foram do outro. 

E na complexidade dessa construção as subjetividades vão sendo tecidas, a formação vai se 

materializando nos sujeitos em relação.  

Este excerto faz parte da pergunta 3: 

 

                          (3) 

 [...] quando ele (o aluno) tá preocupado em colaborar com a organização da sala, 

colaborar com a organização da apresentação daquele trabalho que vai ser exposto, a 

gente já percebe que ele tá interagindo com o conteúdo, ali ele teve o letramento, por 

exemplo, eu cheguei a te mostrar do R (aluno com deficiência)? Quando ele 

arrumou a cana de açúcar na mesa? Essa situação ele trouxe o conhecimento dele, 

mesmo sem escrever, para a organização da sala. 

 

Aqui, a professora demonstra ter consciência da importância do protagonismo e da 

dialogia em sala de aula na construção da autonomia dos alunos. Em vários momentos ela 

reforça essa premissa através do seu discurso, no qual está presente uma variedade de 

situações vivenciadas por ela em sala de aula e retomadas na sua fala. Mesmo confundindo 

alguns conceitos, observa-se que em sua prática há uma preocupação com a construção de 

identidades autônomas e críticas. 

Na sequência das análises, apresentamos o discurso da professora P2 através do 

seguinte excerto, que faz parte da pergunta1 8, buscando conhecer a representação que a 

professora faz de sua escolha profissional: 

 

                                                           
8  Pergunta de número 1 que faz parte da entrevista das professoras e que se encontra no Apêndice. 1. 

O que motivou sua escolha em tornar-se professora? 
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                         (1) 

 O que me motivou... na verdade...quando eu era pequena eu sabia que eu tinha 

que...fazer um curso profissionalizante pra poder continuar estudando, pra fazer uma 

faculdade. Aí, o que tinha próximo da minha casa era o magistério. Então, não foi 

uma questão até de escolha, foi... porque era a única oportunidade que eu tinha de 

estudar, ter um trabalho e poder fazer a faculdade que eu sempre quis. 

 

Aqui, a professora P2 fala sobre a sua escolha em tornar-se professora apresentando 

em seu discurso uma voz que a conduz, ao afirmar: “... quando eu era pequena eu sabia que 

eu tinha que... fazer um curso profissionalizante pra poder continuar estudando, pra fazer 

uma faculdade”. Mesmo subjugada por uma voz que não se pode perceber o interlocutor “... 

eu sabia que eu tinha que”, de que maneira a professora, ainda criança sabia dessa 

necessidade?  Ela também apresenta um objetivo claro “... pra fazer uma faculdade”, 

discurso que nos permite inferir que lhe foi transmitido por um adulto (pai ou mãe) no seu 

processo de construção da identidade no contexto familiar. Cada um é responsável pelo que 

diz, e ao mesmo tempo toma outros dizeres como seus. Numa visão bakhtiniana, essa 

apropriação torna-se necessária para compreensão do discurso. 

É possível perceber também que P2 reconhece a escola como possibilidade de 

ascensão social, discurso amplamente discutido na fala da professora P1. A diferença no 

discurso das professoras é que P1 enxerga a escola como possibilidade de sua própria 

ascensão social, enquanto P2 a vê como possibilidade para seus alunos. Como já foi colocado 

anteriormente, uma escola que é pensada por uma elite dominante acaba reproduzindo as 

desigualdades sociais ao submeter alunos oriundos das classes populares a uma condição que 

não lhes é familiar. Como apropriar-se de um ambiente totalmente estranho ao seu contexto 

para nele ascender socialmente? Necessário reconhecer que ascensão social está ligada à 

mobilidade entre as classes, o que implica na economia do país, políticas públicas, governo, 

distribuição de renda, entre outros. Fatos que esta pesquisa não abarca. Esse discurso está 

presente no excerto 2. 

 

                                   (2) 

  Hoje, eu vejo assim que...é uma oportunidade que eu tenho de multiplicar o 

conhecimento, de dar continuidade, de ter um futuro melhor embora, eu sinta muitas 

vezes que nem todos querem. Isso também me desmotiva muito, acaba 

me...entristecendo e fazendo eu repensar a minha profissão. Agora assim... eu fico 

também muito feliz quando eu vejo que um aluno conseguiu, que ele rompeu...tá na 

faculdade...que hoje eu tenho alunos que estão né, terminando, que estão formados e 

dando continuidade ao que nós começamos. 
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Com relação ao posicionamento da professora diante dos objetivos que norteiam seu 

planejamento, ela se posiciona assim: 

 

                          (3) 

 O objetivo que eu tenho é.…realmente de ensinar e contextualizar essa aula, esse 

conhecimento científico pra vida, pro cotidiano dos alunos, porque...é.…se eu não 

consigo fazer essa contextualização...fica sem significado pra eles. 

 

A professora P1 demonstra o conhecimento que traz a respeito da linguagem e do 

letramento no seu discurso, ao afirmar a importância da contextualização dos temas abordados 

na construção de significados para seus alunos. Demonstra-se consciente do papel mediador 

que tem, entre o conhecimento científico e o cotidiano dos alunos, ultrapassando os muros da 

escola. Isso nos leva a inferir que está aberta e atenta às necessidades de seus alunos. 

Buscando confirmar o que foi dito pela professora P2 a respeito da contextualização 

das aulas e como ela pensa sua mediação, nos remetemos ao excerto abaixo9: 

 

   (4) 

Como eu tento né... eu levo em consideração contextualizar, isso acaba incentivando 

eles a participarem mais, porque aproxima da realidade deles. Acaba que eles falam 

mais... é.…argumentam, tiram dúvidas e.… acaba circulando mais a informação.  

 

O fazer pedagógico do professor geralmente está tão cristalizado de conceitos 

padronizados que ele não sabe explicar suas origens. Eles acabam por direcionar sua posição, 

influenciando seu modo de pensar e compreender o mundo. Assim, quando entramos numa 

sala de aula levamos conosco uma série de concepções do que significa “ensinar” e 

“aprender”. A professora P2, em seu discurso, afirma a importância que confere à 

contextualização para aproximar o conhecimento à realidade dos alunos. Apesar de não 

conseguir fundamentar seu discurso em conceitos teóricos, demonstra possuir conhecimentos 

científicos a respeito da linguagem.  

A esse respeito nos remetemos aos estudos sobre a linguagem, especialmente aos 

documentos oficiais Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1997) que orientam os 

trabalhos com a língua e são acessíveis a todos os professores. Eles têm contribuído para 

ampliar os horizontes dos professores por permitirem enxergar a incompletude do sujeito, a 

ausência de neutralidade da linguagem e dos sentidos. Desse modo, remetem a importância de 

                                                           
9 Excerto que faz parte da resposta dada a questão três: 3- Como você percebe os efeitos da sua 

mediação nas identidades dos seus alunos? 
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se oferecer na sala de aula um espaço para que os alunos tenham contato com outras 

interpretações de mundo, com o que é diferente do seu modo de ser e compreender a realidade 

abrindo espaço para uma interação discursiva entre eles. 

Assim, o discurso da professora nos dá indicativos que nos permitem fazer tal 

inferência, considerando que sua prática se encontra fundamentada no conhecimento da 

linguagem como prática social conforme orientam os PCN (1997). Segundo os documentos 

oficiais o ensino deve "basear-se em sugestões interativas da língua/linguagem, meditadas em 

um processo discursivo de organização do pensamento simbólico, característico de cada aluno 

na sociedade em geral"(PCN, 1997). Essa concepção orienta a natureza social e interativa da 

linguagem em oposição às concepções tradicionais. 

Ao ser entrevistada a respeito das implicações da sua mediação nas identidades dos 

alunos, a professora P2 apresenta o seguinte discurso: 

 

                          (5) 

E aí eu percebo que influencio o comportamento dos meus alunos através do próprio 

dia a dia com eles né. Eu vejo que eles reproduzem atitudes minhas, 

comportamentos meus... e também com a fala dos pais, que os pais trazem né...prá 

escola...que eles..."olha, meu filho tá fazendo isso, meu filho pensa assim. Você 

percebe que eles reproduzem sim o comportamento que eu tenho. Outra coisa que é 

bem nítido é que os alunos...no dia que eu tô mais agitada eles ficam mais agitados, 

no dia que eu tô mais calma eles ficam mais calmos também. 

 

Aqui, podemos perceber que P2 se mostra consciente da ação que seu discurso exerce 

na formação de seus alunos afirmando que eles “reproduzem” suas atitudes. A interação 

discursiva é um processo que exerce efeitos recíprocos no locutor e no interlocutor, em que a 

ação de um pode modificar o outro. Nestes processos comunicativos e intencionais, é 

necessário que o professor esteja cônscio das relações assimétricas de poder que a posição 

“professor” lhe confere, disponibilizando o conhecimento de uma maneira que não assujeite o 

aluno às suas crenças, contribuindo com seu discurso para a emancipação dos mesmos. 

Bakhtin (1995) se preocupa não com o diálogo em si, mas com o que acontece em sua 

tessitura, ou seja, como os fios do diálogo estabelecem a forma e as significações do que é 

afirmado ou pronunciado. Assim, é importante considerarmos se o professor tem 

conhecimento da importância do espaço interlocutivo em sala de aula e como isso norteia suas 

ações, pois certamente sua prática pedagógica exercerá influência pontual na dialogia 

estabelecida neste contexto. 
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3.2- Como os alunos percebem o espaço interlocutivo 

 

A seleção dessa amostragem seguiu o critério da teoria aplicada pela estatística às 

Ciências Humanas, que, segundo Mattar (2001, p.132), “quando a escolha da população a ser 

analisada é aleatória, essa amostragem é conhecida como ‘casual simples’”. Esta opção foi 

feita por “possuir uma superioridade em termos de generalização e confiabilidade dos 

resultados. Cada membro da população tem uma chance conhecida e igual de ser escolhido” 

(MATTAR, 2001, p. 132). Objetivando proteger as identidades dos pesquisados, cada 

participante foi identificado por uma letra e um número. 

A dialogia em sala de aula é uma forma de viabilizar o processo de desenvolvimento 

do pensamento crítico, deixando vir a tona a diversidade de opiniões dos alunos sobre 

assuntos complexos, permitindo que o conhecimento cotidiano seja parte integrante da sala de 

aula. Dessa forma, num processo democrático, todos podem participar e se expressar, o que 

envolve regras, fazendo da sala de aula um espaço onde alunos e professores aprendem a se 

colocar, a discutir ideias. E quando os alunos percebem que suas opiniões têm valor e são 

levadas em consideração, não há como prever as diferentes perspectivas que podem aparecer 

nesse contexto. 

Nessa linha de raciocínio e buscando perceber, segundo a lógica dos alunos, o espaço 

que eles têm para se expressarem, analisamos trechos das entrevistas realizadas com eles. Para 

a catalogação da amostra dos dezessete alunos, consideramos para a análise as respostas e 

produções de cinco alunos, o que corresponde a trinta por cento do total, por percebermos 

nesse universo a possibilidade de identificar as crenças, valores, concepções e ideias presentes 

nos discursos discentes. Esse número também, deve-se a quantidade de material sendo 

analisado e o tempo disponível por ser uma dissertação de mestrado. Para a análise das 

entrevistas realizadas com os alunos, foi realizado um sorteio, do qual participaram as 

professoras P1, P2, a coordenadora pedagógica e a pesquisadora. Foram colocados os nomes 

dos alunos em um envelope e retirado aleatoriamente cinco nomes para a seleção de seus 

materiais para análise. 

Nesse excerto, tentamos identificar a comparência de outras vozes presentes no 

discurso dos alunos e qual representação elas têm em relação ao sistema de crença que trazem 
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a respeito da escola. Ao serem questionados sobre o sentimento10 em relação a escola, eles se 

colocaram assim: 

“... se não estudar no futuro não tenho nada” (aluno A1); 

“... importante estudar para no futuro ter um trabalho bom e ganhar dinheiro melhor” 

(aluno A3); 

“... mas tem que vir para ter um trabalho bom né” (aluno A4); 

“... alegre porque aprendo coisas novas e frustrado porque vou ficar sem dormir” 

(aluno A10); 

“... aqui a gente come, a gente brinca, a gente aprende também” (aluno A14). 

 

 No discurso dos alunos A1, A3 e A4 verificamos a mesma crença presente no discurso 

da professora P1 ao legitimar a escola como promotora de ascensão social. Novamente 

retomamos a discussão do poder da escola como oportunidade de mobilidade social, discurso 

político adotado em todas as campanhas eleitorais que acontecem no Brasil. A ascensão é um 

fenômeno social presente no ideário das classes populares. Enquanto fenômeno social, ela 

depende de uma série de fatores e circunstâncias externas ao indivíduo os quais esse estudo 

não abarca, como a economia, a política, os governos, a capacidade técnico-científica. Esses 

fatores, ao estabelecerem entre si uma relação, poderão favorecer ou não a mobilidade social. 

Segundo Rios (2013, p.332), 

As representações dominantes contribuem para responsabilizar o letramento (numa 

escala que vai do maior para o menor grau) pelas condições sociais e econômicas 

desfavoráveis de um país. Isso desvia a arena de luta da esfera social e política para 

o domínio individual e coletivo da leitura e da escrita dentro da instrução formal, 

como se esse deslocamento fosse resolver problemas econômicos estruturais tais 

como a distribuição de renda desigual nas sociedades contemporâneas. 

 

Desse modo, ao partilharmos a ideia de que a escola é uma instituição promotora de 

ascensão social corremos o risco de naturalizar o poder hegemônico presente, camuflando sua 

responsabilidade pelas desigualdades e exclusão social, culpabilizando o sujeito e a escola 

pelo fracasso social. Assim, nos remetemos novamente à importância do professor como um 

mediador consciente, crítico e bem fundamentado colaborando no desenvolvimento de 

identidades autônomas e críticas.  

Identidades que não são assujeitadas e tão pouco soberanas, pois no embate discursivo 

se fazem ativamente responsivas, não se deixando anular em face das estruturas hegemônicas 

                                                           
10 Pergunta referente ao excerto: 1. Que importância tem a escola para você? E como você se sente 

quando chega a hora de vir para a escola?  
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que esperam apenas a subserviência. E numa postura dialógica conseguem se posicionar de 

forma consciente e crítica. Esse, verdadeiramente, consiste num sujeito dialógico que 

consegue se posicionar nessa diversidade de vozes e crenças, reconhecendo e respeitando a 

diversidade dos modos de pensar o mundo, permanecendo aberto para o novo e reconhecendo 

novas perspectivas que o conduzem a se reposicionar. 

Não se percebe outras vozes no discurso do aluno A10. Ele fala apenas do prazer que 

sente em relação a escola. Quanto ao discurso do aluno A14 podemos inferir que a escola 

acaba por assumir um papel que não é seu, diante da desigualdade social e da má distribuição 

de renda. Esse papel ao ser negligenciado pelo governo e “empurrado” para a escola acaba 

por mascarar os problemas sociais criando mecanismos paliativos que não resolvem o 

contexto da atual sociedade. Diante dessa realidade é necessário reconhecer que a escola faz 

diferença na vida do aluno quando ele afirma: “...  Aqui a gente come”. 

Com a intenção de perceber se as professoras que fazem parte da pesquisa, 

proporcionam um espaço dialógico em sala de aula é que recorremos a esse excerto, o qual 

faz parte da pergunta dois11 da entrevista com os alunos. 

 

 “... nas aulas de português porque a tia dá mais liberdade para a gente falar do que 

pensa. Não sinto isso” (aluno A1). 

 “... nas aulas de português porque tem dias igual hoje que ela (a professora) deixa a 

gente fazer uma roda na sala e a gente pode falar dos textos e das nossas ideias. Eu 

gosto muito disso. Nas aulas de matemática eu sinto medo... sabe, porque a tia é 

brava. Ela fica muito brava quando a gente pergunta as coisas para ela” (aluno A3). 

 “... eu gosto de história sabe, a tia explica direito, ela deixa a gente falar do que 

entendeu, o que num entendeu... ela é muito legal. Agora, na aula de ciências...ela 

passa muita tarefa pra gente copiar, ela não gosta que a gente fala. A sala tem que 

ficá mudinha, ela é muito brava e num gosta de conversa” (aluno A4). 

 “... na aula de ciências... é, quando tem questão para responder oralmente, sobre 

animais... mais ainda é muito pouco o espaço pra gente falar, sabe. Na aula de 

português a gente quase num tem espaço pra falar... a tia só passa tarefa e a gente 

escreve o tempo todo” (aluno A10). 

 “... eu num gosto muito de fala, mas na aula de inglês... conhece a professora? Então 

ela é boazinha, ela preocupa com a gente, ela que saber o que a gente pensa do que 

ela ensina, ela é educada com a gente. Sabe como é... a professora de ciências é 

muito braba. Ela pergunta, mas quando a gente vai responder...um responde, quando 

outro vai responder ela já manda calar a boca” (aluno A14). 

                                                           
11 2. Qual o momento, no contexto da sala de aula, que você se sente mais à vontade para expressar 

suas ideias? Tem algum momento em que você se sente cerceado em sua expressão? Fale como isso 

acontece. 
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Quando os participantes falam do momento em que se sentem à vontade em expressar 

suas ideias, remetem à ideia da qualidade do espaço interlocutivo que possibilita construir 

conexões entre o conhecimento que circula em sala e o contexto social dos alunos. O 

professor, ao assumir o letramento como prática social, possibilita uma prática discursiva na 

qual todos os envolvidos participam do processo. Ele consegue sair da artificialidade do 

ensino tomando-o em sua dialeticidade. Desse modo, alunos e professores em ação conjunta e 

diária fazem uso dos gêneros discursivos ressignificando a prática escolar. 

Nesse viés, Geraldi (1997) pontua que a escola precisa formar locutores efetivos, visto 

que os alunos não podem ser anulados como cidadãos na cadeia interlocutora. Precisam ter o 

que dizer, para quem dizer, razões para dizer, uma vez que a leitura está integrada à produção 

textual. Assim, para que esta cadeia interlocutora se concretize é necessário contemplar a 

linguagem em sua totalidade, como mediadora da aprendizagem, pelo seu caráter 

comunicativo. 

Os alunos percebem com prazer este espaço de dialogicidade evidente nas aulas de 

português, história, ciências e inglês. Em seus discursos estão presentes expressões como: 

 

“... a tia dá mais liberdade para a gente falar do que pensa”. (A1), 

 “... nas aulas de português porque tem dias igual hoje que ela (a professora) deixa a 

gente fazer uma roda na sala e a gente pode falar dos textos e das nossas ideias”. 

(A3); 

“... eu gosto de história sabe, a tia explica direito, ela deixa a gente falar do que 

entendeu, o que num entendeu... ela é muito legal. ” (A4) 

“... na aula de ciências... é, quando tem questão para responder oralmente, sobre 

animais... mais ainda é muito pouco o espaço pra gente falar, sabe” (A10) 

“... eu num gosto muito de fala, mas na aula de inglês... conhece a professora? Então 

ela é boazinha, ela preocupa com a gente, ela que saber o que a gente pensa do que 

ela ensina. ” (A14) 

Esses depoimentos confirmam uma prática pedagógica que valoriza a interlocução. E 

como sujeitos históricos que somos, tendo a linguagem como ferramenta da nossa 

comunicação seja ela oral ou escrita, necessitamos nos expressar a fim de que organizemos o 

nosso pensamento dando sentido ao mundo material no qual nos encontramos inseridos. 

Nessa linha de pensamento, percebemos também, as professoras que cerceiam a expressão 

dos alunos. 
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O papel de mediador do professor é de suma importância para emancipação de seus 

alunos, pois, na medida em que cria situações dialógicas em sala, vai fornecendo ao sujeito 

um ambiente propício para estabelecer relações com a natureza e com outros sujeitos, se 

apropriando das coisas do mundo e se construindo. Na perspectiva bakhtiniana, é pela 

interação entre as pessoas e nas relações dialógicas que o sujeito se faz responsivo. É pelo 

diálogo que ele busca a contrapalavra objetivando compreender o dizer de quem enunciou. 

Bakhtin (2010, p. 270) afirma: “A língua seria uma condição indispensável do pensamento 

para o homem até mesmo na sua eterna solidão”. 

Assim, o entendimento do professor a respeito da linguagem constitui, sem dúvida, 

fator decisório na forma como ele organiza sua ação pedagógica. Desconsidera-se a interação 

dialógica, cerceando a expressão do pensamento e da interação dos seus alunos, desconhece 

que é por meio da linguagem que o discurso se constitui socialmente e é também por meio 

dela que os participantes se constroem e constroem a realidade social. 

Ao analisar, neste capítulo, a posição discursiva das professoras em relação a interação 

com seus alunos, fomos ao encontro das questões de pesquisa: O que motivou sua escolha em 

tornar-se professora? O que você leva em consideração ao preparar suas aulas? Como você 

percebe os efeitos da sua mediação nas identidades dos seus alunos?  

Neste contexto, foi possível identificar as crenças e convicções que norteiam os 

discursos das professoras pesquisadas, em relação a escola; ao papel mediador que possui 

com a turma de 5º ano; a influência que exercem sobre a identidade de seus alunos e a 

importância dada por elas a dialogia em sala. Nesse sentido, elas se encontram submersas em 

vários discursos de onde emerge uma consciência crítica do papel influenciador que exercem 

sobre as identidades discentes, ora apresentando um discurso inocente que legitima a 

hegemonia presente na sociedade. 

A posição das professoras indica o lugar ocupado por elas nos contextos de letramento 

escolar, expressado em seus discursos, denotando uma posição que abarca o letramento como 

prática social, como é proposto por Street (2010, 2014). A professora P1 apresenta um 

discurso de caráter religioso. Tem momentos em que oscila demonstrando maior consciência 

e percepção do seu papel como mediadora de identidades ainda em construção. Já a 

professora P2, apesar de legitimar a escola como promotora de ascensão social, apresenta um 

discurso mais fundamentado ao abordar a importância da dialogia na mediação do seu 

trabalho docente. Deixa perceber a preocupação com as identidades em construção. 
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É possível perceber que as professoras buscam discursivamente desenhar a 

representação de suas identidades, deixando vir à tona as vozes de outros discursos que foram 

incorporados aos seus. Apesar de ambas apresentarem um discurso que indicam que estão 

associadas a um letramento contextualizado com a prática social dos alunos (STREET, 2014), 

em alguns momentos deixam emergir crenças e valores oriundos de um discurso de 

dominação. 

Essa flutuação que apresentam, e que, às vezes demonstra ideias que se contradizem, 

faz parte de uma discussão que tem como ponto central a construção das identidades na 

modernidade. Dentro de nós existem identidades contraditórias que nos levam para diferentes 

direções, de forma que nossas identificações “são continuamente deslocadas” (HALL, 2011, 

p.13). 

Através das entrevistas realizadas com os alunos foi possível perceber em seus 

discursos o relacionamento que estabelecem com as professoras e a presença de um contexto 

em sala de aula em que o diálogo é respeitado e valorizado. Interessante afirmar que em seus 

discursos foi possível confirmar a presença dos discursos das professoras em cooperação com 

o dos alunos, favorecendo assim uma negociação de significados.  

Quando os discursos entram em competição, é comum haver um discurso 

“protagonista” e um discurso “antagonista”. Desse modo, percebemos que a articulação da 

diferença realiza a negação de um discurso, favorecendo a afirmação do outro. Assim, a 

análise interdiscursiva relaciona-se com a identificação dos discursos enunciados e da maneira 

como são enunciados. Um mesmo aspecto do mundo pode ser representado por diferentes 

pontos de vista. Para identificar um discurso é necessário identificar de que partes do mundo 

são representadas, e qual a perspectiva particular pela qual são representadas 

(FAIRCLOUGH, 2003, apud LOPES, 2009, p.31). 
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CAPÍTULO 4 - A SALA DE AULA COMO ESPAÇO DE EMANCIPAÇÃO? 

 

Propomos analisar o discurso de duas professoras e de dezessete alunos participantes 

da pesquisa, através da gravação das aulas, bem como de duas produções escritas dos alunos. 

Numa perspectiva que objetiva a emancipação do sujeito e valorizando a dialogicidade no 

espaço da sala de aula, buscamos nos eventos de letramento compreender os efeitos do 

discurso do professor na construção das identidades de seus alunos. De acordo com Street 

(2000, p. 21), os eventos de letramento possibilitam “focar uma situação particular, onde as 

coisas estão acontecendo e você pode vê-las acontecendo”. 

A construção da identidade ocorre basicamente a partir da interação do sujeito com o 

outro, numa relação dialógica, estruturando-se através da apropriação da cultura humana, 

material e simbólica acumulada no decorrer da história. O sujeito se constitui a partir dos 

discursos com os quais convive, existirá por ser reconhecido pelo outro, será um “eu” e um 

“outro” num só. De acordo com essa concepção dialógica, a linguagem está sempre na 

fronteira entre o eu e o outro (BAKHTIN, 1995). 

Para Hall (2014), o sujeito se constitui a partir daquilo que ele não é. As identidades 

são construídas através das diferenças: o que são e o que não são; o que possuem e o que não 

possuem. E nesta dualidade “o sujeito é porque não é”, a condição de sujeito inacabado abre 

espaço para a constante reconstrução. E nesse viés, as teorias de Bakhtin (1995) e Hall (2005) 

se encontram confirmando a importância dos discursos na arquitetura identitária do sujeito 

que está em constante construção. 

Assim, buscamos também na produção escrita dos alunos marcas que identifiquem o 

discurso das professoras influenciando o modo de pensar o mundo, na interação da sala de 

aula. Para isso, nas análises de texto, retomamos as contribuições de Bakhtin (1995, 2010) e 

Fairclough (2001) no que tange às categorias de análise discursivas buscando a 

interdiscursividade a fim de perceber as vozes que estão presentes nos discursos e até que 

ponto elas cooperam ou concorrem entre si. Fazemos também um breve passeio nas 

categorias intertextual, interdiscursiva e dialógica como já foi colocado.  

O dialogismo surgiu através da obra de Bakhtin (1995), o qual examina o dialogismo 

em diferentes ângulos e estuda detidamente as suas manifestações. Para o autor, a língua em 

sua totalidade, no seu uso real, tem a propriedade de ser dialógica. Todos os enunciados no 

processo de comunicação são dialógicos. Neles existe uma dialogização interna da palavra, 

que é repassada pela palavra do outro, ou seja, todo enunciador para constituir um discurso, 
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leva em conta o discurso de outrem, utilizando-o de alguma maneira no seu discurso. Assim, 

o Círculo de Bakhtin dá um papel central à linguagem na sua teoria da superestrutura, pois 

para Bakhtin o real apresenta-se para nós sempre semioticamente, ou seja, linguisticamente. 

Não há nenhum objeto que não apareça cercado, envolto em discursos. Por isso, todo 

discurso que fale de qualquer objeto não está voltado para a realidade em si, mas para os 

discursos que a circundam. Por conseguinte, toda palavra dialoga com outras palavras, 

constitui-se a partir de outras palavras, esta rodeada de outras palavras. A filosofia 

bakhtiniana estava voltada para a unicidade do ser e do evento. Essa concepção leva a uma 

distinção muito importante que é preciso esclarecer. Não são unidades da língua que são 

dialógicas, mas os enunciados. Bakhtin (1995), não nega a existência da língua nem condena 

seu estudo, pelo contrário, considera-o necessário para compreender as unidades da língua. 

No entanto, ele mostra que a fonologia, a morfologia ou a sintaxe não explicam o 

funcionamento real da linguagem. 

 

4.1- Análises da aula de História 

 

A primeira aula analisada foi uma sequência de duas aulas conjugadas da professora 

P1, de história. As aulas tiveram a duração de uma hora concluindo uma sequência didática 

com duração de quatro aulas, terminando com a produção de um texto dissertativo.  

 

1. Episódio de letramento: relembrando a aula anterior 

 
 1. P1: Vocês lembram que nós estamos estudando sobre o impacto causado com     o 

plantio da cana de açúcar. Então na sequência, após termos lido alguns textos... 

vamos recordar... a poesia sobre o açúcar, a produção artesanal do açúcar mascavo... 

hoje vamos assistir o vídeo de dez minutos a respeito das "Vantagens e impactos do 

etanol - o biocombustível produzido à partir da cana-de-açúcar. 

 

 2. A17: É mesmo né tia... tamo estudando sobre o problema que isso tá causando prá 

natureza. 

 3. A12: Hoje é aquele vídeo que fala do álcool tia? 

 

 4. A10: O jornal tia...com o preço do etanol. 

 

     [Burburinho, os alunos falam ao mesmo tempo. ] 

 

 5. P1: Eu já expliquei que aqui não é lugar de conversa, se não não conseguimos    

entender o vídeo. 

(4ª. série/5º. ano, professora P1). 
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Esta sequência foi retirada de um evento de letramento no qual a professora segue com 

uma sequência didática que tem como tema: “Açúcar - o ouro doce do Período Colonial”. A 

professora vai apresentando a produção do Brasil Colonial fazendo uma contextualização com 

o plantio da cana nos dias atuais, buscando manter o interesse dos alunos. Ela propicia um 

espaço interlocutivo, permeado por textos com informações que empoderam os alunos com 

argumentações científicas oriundas de uma variedade de gêneros discursivos: reportagem de 

jornal; vídeos; resumos de artigos científicos e projetos de Lei.  

Ao lançar mão de uma variedade de gêneros discursivos durante a sequência didática, 

a professora possibilita que os alunos se apropriem de diferentes discursos manuseando uma 

diversidade de situações de comunicação, subjacentes à proposta para o letramento, o que é 

bastante coerente, haja vista que os gêneros são modelos de contextos culturais orientadores 

da ação do homem no espaço cultural. 

Em consonância com Bakhtin (1995) podemos afirmar que é através dos gêneros 

discursivos (e não do texto, da oração ou da palavra) que o sujeito pode se envolver nas 

práticas letradas cotidianas, o que implica dizer que, na sociedade urbana contemporânea, é 

somente através dos gêneros discursivos que pode um sujeito apoderar-se de mecanismos 

(sociais ou não) que se utilizam da leitura, e não somente da habilidade de ler. 

Nesse sentido, a professora oportuniza o letramento dos alunos através de práticas de 

linguagem no contexto específico da sala de aula, mas sem perder o vínculo com o contexto 

social no qual o aluno se encontra inserido. Assim, podemos também reconhecer uma prática 

de letramento ideológico que, segundo Street (2014), propõe o texto como unidade de ensino 

que se concretiza através dos eventos de letramento, por permitirem modos de escrever 

significativamente, o que podemos verificar nas produções dos alunos. 

No burburinho produzido pelos alunos, percebemos que eles discutem suas opiniões 

entre si a respeito do vídeo, fato que só é proibido pela professora quando as vozes 

extrapolam um padrão aceitável. Ela incentiva a participação oral deles. 

 

2. Episódio de letramento: espaço de interlocução 

 

Na sequência seguinte, a professora interrompe o vídeo para abrir um espaço para as 

trocas de conhecimento e informação (FAIRCLOUGH, 2003, apud SILVA, 2008, p.162), 

buscando dar significado ao vídeo assistido, através da linguagem. Tece comentários 
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pontuando aspectos negativos abordados no vídeo dando tempo para os alunos construírem 

seus próprios significados:  

 

1. A10: Nossa tia, tudo isso? 

2. A7: Nunca pensei nisso. 

3. A10: Assim acaba mesmo com a natureza. 

[O vídeo inicia...três minutos depois professora interrompe o vídeo para fazer 

comentários. ] 

4. P1: Estão vendo, os impactos na natureza... a qualidade do ar, o desmatamento da 

vegetação em torno dos leitos dos rios...tudo isso afetado pelo biocombustível...nós 

estamos acabando com a natureza...a riqueza que Deus deixou para a 

gente...precisamos ser melhores e cuidar da natureza. 

5. A10: Nossa tia, tudo isso? 

6. A7: Nunca pensei nisso. 

7. A10: Assim acaba mesmo com a natureza. 

8. P1: Sim... mas vamos continuar vendo o vídeo. 

 

Nas duas sequências analisadas, verificamos que os alunos foram repertoriados sobre o 

tema, pois suas falas são fundamentadas, como se observa no discurso deles: 

 

 1. A17: É mesmo né tia... tamo estudando sobre o problema que isso tá causando    

pra natureza. 

 

2. A12: Hoje é aquele vídeo que fala do álcool tia? 

 

3. A10: O jornal tia... com o preço do etanol. 

 
 

3. Episódio de letramento: a cordialidade nas relações 

 

Na sequência a seguir, a professora ao perceber que alguns alunos param para copiar 

suas explicações, pede que prestem atenção e não copiem seus comentários. A17 argumenta 

com tranquilidade que tem suas próprias ideias. Aqui, se pode inferir que o ambiente da sala 

de aula e as relações estabelecidas com a professora fazem parte de um comportamento 

democrático dela, o qual valoriza a expressão de cada um dos atores do contexto. Não se 

percebe um comportamento autoritário e intimidador por parte da professora, fato que permite 

os alunos se construírem através dos discursos. Sua entonação é tranquila e acolhedora, o que 

acaba por estimular a participação dos alunos. 
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 1. P1: O vídeo mostra que não tem só desvantagem o cultivo da cana...vocês 

perceberam isso? 

 

 2. A12: É tia? 

 3. A5: E qual vantagem que tem? 

 

 4. P1: Presta atenção senão não vai saber escrever. As vantagens são aumento do 

número de empregos e melhoria da qualidade do ar. 

 

    [Enquanto fala, alguns alunos copiam as explicações. ] 

 

 5. P1: Não quero que copiem meus comentários, mas sim que prestem atenção nas 

explicações. 

 

 6. A17: Eu não preciso copiar suas ideias não, porque eu tenho as minhas. 

 

 

Nesse episódio percebemos a interlocução estabelecida entre o aluno e a professora e a 

autonomia e criticidade do aluno ao contra argumentar o discurso da professora. A aluna se 

posiciona com autonomia diante do discurso da professora contra argumentando sua fala. 

 

7. P1: Muito bem. 

 

Aqui, a professora valida a autonomia e a criticidade dos alunos mostrando-se cordial 

e disposta a ouvi-los.  

 

[O vídeo continua. ] 

 

 

4. Episódio de letramento: a dialogia se estabelece 

 

No excerto a seguir verificamos os discursos que vão sendo tecidos, no qual ocorre 

uma instauração interdiscursiva da linguagem (BAKHTIN, 1995) percebida pelo 

entrelaçamento desses discursos.  

 

 1. P1: Agora vamos voltar para a sala para discutirmos lá a respeito do que 

assistimos. 

    [Burburinho, os alunos falam ao mesmo tempo enquanto se preparam para 

retornarem à sala de aula. ] 

 

 2. P1: O que vocês acharam do vídeo? 

 

 3. A15: Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come... 

 

 4. P1: Por que isso menino? 
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 5. A15: Uai... porque primeiro usava só a gasolina como combustível, mas daí...por 

causa da poluição inventaram o etanol que tem um monte de problema. 

 

 6. A6: O desmatamento né? 

 

 7. P1: Muito bem... vejo que vocês prestaram atenção. Quem mais quer falar sobre o 

que aprendeu? 

 

 8. A13: Fessora... eu sei que usar cana tem a vantagem do ar... 

 

    [Burburinho, alunos falam ao mesmo tempo. ] 

 

 9. P1: Isso mesmo, a gasolina polui muito o ar.… aí vocês sabem né...que estamos 

sofrendo muito com a poluição do ar.…um monte de problemas respiratórios. 

 

 10. A 4:  Eu tenho bronquite professora. 

 

 11. A 7:  Eu também...meu peito fica chiando...é ruim mesmo. 

 

 12. P1: Um dos fatores da bronquite é a poluição do ar. Mas vamos pensar nos 

outros fatores...não...consequências digo. 

 

 13.  A 9: O preço tia...do álcool...é mais barato do que da gasolina. 

 

 14. A 13: Meu pai só coloca álcool no carro dele... é mais barato. 

 

 15. P1: Isso mesmo, o álcool além de ser mais barato... tem a vantagem de poluir 

menos. 

 

 16. A17: O que é biocombustível tia? 

 

 

Percebemos que alguns alunos se referem a professora como “tia” e que, em nenhum 

momento, ela faz referência ao modo de ser tratada, o que acaba por naturalizar essa estratégia 

ideológica de desvalorização do professor, pertencente ao poder dominante. Mesmo não 

fazendo parte do objetivo de nossa pesquisa, abrimos um espaço para tratar dessa questão. 

Segundo Freire (1997, p.10) "reduzir a professora à condição de tia é impor uma situação de 

parentesco de seus alunos". É retirar dela seu reconhecimento profissional, e junto a 

responsabilidade por sua formação. Não é necessário ter formação para ser tia, nem 

consciência de classe. Simplesmente se nasce tia. A esse respeito Freire (1997, p.18) se 

posiciona: 

 

 A tentativa de reduzir a professora à condição de tia é uma “inocente” armadilha 

ideológica em que, tentando-se dar a ilusão de adocicar a vida da professora o que se 

tenta é amaciar a sua capacidade de luta ou entretê-la no exercício de tarefas 

fundamentais. Entre elas, por exemplo, a de desafiar seus alunos, desde a mais tenra 

e adequada idade, através de jogos, de estórias, de leituras para compreender a 

necessidade da coerência entre discurso e prática; um discurso sobre a defesa dos 

fracos, dos pobres, dos descamisados e a prática em favor dos cambados e contra os 

descamisados, um discurso que nega a existência das classes sociais, seus conflitos, 

e a prática política em favor exatamente dos poderosos. 
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Seguindo a sequência da transcrição, temos: 

 

17. P1: Uai, nós já falamos sobre isso, não se lembra?  O biocombustível é 

produzido à partir da matéria orgânica, espécie de vegetais ou lixo. 

 

18. A 14: É mesmo, agora lembrei... por isso que ele polui menos? 

 

19. A15: Polui menos... dêr...é feito de vegetal...só pode né. 

 

20. P1: Isso mesmo, e qual combustível vocês escolheriam para abastecer o carro do 

papai? 

 

21. A6: O álcool né... é claro. 

 

22. A8: Eu coloco gasolina igual meu pai. Ele fala que a gasolina é mais econômica, 

gasta menos. 

 

23. P1: Mas e os impactos com o meio ambiente, qual combustível compensa de 

verdade? 

 

[Burburinho, alunos falam ao mesmo tempo. ] 

 

24. A17: O álcool tia, seus argumentos me convenceram... (risos) 

 

Em vários momentos, a professora contextualiza o tema remetendo os alunos para 

fatos do dia-a-dia numa tentativa de valorizar o contexto social do qual eles fazem parte, 

intermediando o conhecimento de uma cultura dominante com o conhecimento da 

comunidade local (STREET, 2006). Verificamos essa ocorrência em alguns trechos do 

discurso da professora: 

 
1. P1: Isso mesmo, e qual combustível vocês escolheriam para abastecer o carro do 

papai? Mas e os impactos com o meio ambiente, qual combustível compensa de 

verdade? 

 

Importante salientar que, ao dirigir as questões aos alunos, a professora cria um espaço 

de pausa, durante o qual aguarda que eles se posicionem ocorrendo um espaço interlocutor no 

qual as trocas de conhecimento acontecem. Isso reforça a preocupação já identificada, de que 

nos eventos de letramento vivenciados na aula de história, a professora se mostra 

comprometida com uma prática social que possibilita que as experiências de leitura e escrita 

não sejam artificiais com objetivos apenas de escolarização. 

  

5. Episódio de letramento: a produção textual 

 

No próximo e último excerto da aula de história, a professora apresenta a proposta da 

produção de um texto dissertativo. 



 

78 
 

  

1. P1: Então agora chega, vamos partir para a produção de um texto dissertativo. 

Vocês sabem o que é um texto dissertativo? 

 

2. As: Não 

 

3. P1: É aquele texto que vocês vão expor as ideias a respeito do assunto do plantio 

da cana-de-açúcar, se são contra ou a favor... por que são contra ou por que são a 

favor. Lembrem, estudamos vários textos sobre o assunto. Se for contra, vão buscar 

as ideias que justificam você ser contra. Se for a favor, também vai procurar nos 

textos as ideias que apoiam sua escolha, entenderam? 

 

4. As: Sim 

 

5. P1: Então vamos começar. 
 

 

Nesse momento de conclusão das ideias abordadas, a professora coloca os alunos em 

situação de prática solicitando uma produção textual. Ela remete aos textos estudados no 

decorrer das aulas para servirem de apoio para a escrita dos alunos.  Importante aqui retomar a 

entrevista feita com a professora, na qual ela fala sobre essa sequência didática e o seu 

sentimento de contentamento com a efetiva participação dos alunos, especialmente de um 

aluno com deficiência que ajuda na organização da degustação da cana de açúcar e seus 

derivados. 

Ao final da análise desta aula, buscamos cruzar os dados analisando cinco produções 

textuais de das dezessete produzidas. O objetivo agora é encontrar pistas que indiquem os 

efeitos do discurso da professora na identidade dos alunos. Procuramos abordar a 

interdiscursividade como critério de textualidade, verificando a presença dos vários discursos, 

aqui em específico o discurso da professora, e enunciados presentes nas produções textuais 

dos alunos. 

 

 

4.2 -A produção dos alunos na aula de História 

 

Ao buscarmos compreender como ocorre esse processo de construção da identidade, 

encontramos em Hall (2005) que ela é o resultado de um processo discursivo e simbólico 

construído a partir da diferença e em estreita conexão com as relações de poder. Afirmar o 

que se é, parte da construção do que não é. Assim nas relações dialógicas que vão sendo 

vivenciadas o sujeito vai selecionando elementos dos discursos que vão sendo incorporados, 

num processo de significação, à sua identidade. 
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Remetemos a Hall sobre à questão da identidade  

 

Utilizo o termo "identidade" para significar o ponto de encontro, o ponto de sutura, 

entre, por um lado, os discursos e as práticas que tentam nos "interpelar", nos falar 

ou nos convocar para que assumamos nossos lugares como os sujeitos sociais de 

discursos particulares e, por outro lado, os processos que produzem subjetividades, 

que nos constroem como sujeitos aos quais se pode "falar". As identidades são, pois, 

pontos de apego temporário às posições-de-sujeito que as práticas discursivas 

constroem para nós (HALL, 2014, p.111). 

  

É nesse processo que o discurso do professor colabora na construção da autonomia dos 

alunos, que são convocados a todo momento a se posicionarem no espaço dialógico presente 

em sala de aula. 

Desse modo, do interior dessas práticas discursivas emergem as relações assimétricas 

de poder, pela posição que cada um ocupa do lugar de onde fala. Assim, dependendo do lugar 

que o professor se coloca na cadeia interlocutora, ele pode contribuir para a construção de 

uma identidade crítica, independente, que não se assujeite às imposições arbitrárias presentes 

na sociedade que desvalorizam a condição de humano em favor do material. 

Passamos agora para analisar o primeiro texto do aluno A14: 

  

 A poluição e a cana-de-açúcar 

 

 Desde o período pré-colonial a cana faz parte da economia do Brasil porque ela era o 

produto que os portugueses mais compravam. 

 

 Quando a cana era usada só para alimento, não existia poluição e desmatamento dos 

leitos dos rios. Agora que a cana é usada para a produção do biocombustível como 

etanol, a natureza sofre impactos porque estamos acabando com ela. As pessoas 

deixam de plantar alimentos para plantar a cana e ganhar dinheiro. Mas a cana 

também tem vantagens, o melaço vira rapadura, açúcar mascavo, moça branca, 

garapa e o etanol, que é mais barato que a gasolina e também polui menos. 

Precisamos ser melhores como pessoas cuidando da natureza que Deus deu para a 

gente. 

 

Aqui, encontramos a voz da professora na organização das ideias do aluno. Na 

expressão “a natureza sofre impactos porque estamos acabando com ela”, nos remetemos ao 

discurso da professora no excerto (2): “nós estamos acabando com a natureza”. Apesar de 

perceber que seu texto está repertoriado pelos textos e vídeos estudados, a voz da professora 

emerge em seu texto, ficando claro que o aluno incorpora o discurso do outro ao seu próprio 

discurso. Pela análise interdiscursiva podemos perceber que o aluno internaliza no discurso 

dele a voz da professora. 

Os efeitos do discurso da professora na construção das identidades do aluno são 

identificados na ideologia que compõe o seu texto, um apelo à preocupação com o meio 



 

80 
 

ambiente usando argumentos para defender suas ideias: “As pessoas deixam de plantar 

alimentos para plantar a cana e ganhar dinheiro”. Apresenta coerência e criticidade em 

relação aos seus pontos de vista, demonstrando uma percepção mais alargada do problema, ao 

usar uma contra-argumentação em relação ao argumento usado por ele mesmo: “Mas a cana 

também tem vantagens, o melaço vira rapadura, açúcar mascavo, moça branca, garapa e o 

etanol, que é mais barato que a gasolina e também polui menos”. 

Tudo isso nos leva a inferir sobre os efeitos do discurso do professor como mediador 

entre os conhecimentos que a escola transmite e a construção identitária do aluno. Os efeitos 

são percebidos quando, ao concluir seu texto, o aluno se apossa do posicionamento da 

professora (Excerto 2, item 4): “Precisamos ser melhores como pessoas cuidando da natureza 

que Deus deu para a gente” (A 13). Esse posicionamento sinaliza que é fruto dos valores que 

a professora traz, e das interações discursivas possibilitadas pelos eventos de letramento que 

foram incorporados como sendo “seu”. 

Em continuidade ao objetivo proposto, segue a produção do aluno A3: 

 

 Eu aprendi que: o açúcar mascavo, o açúcar branco, o melado são feitos através da 

cana de açúcar. No canavial o objetivo lá, é manter a colheita perfeita para ter 

lucros. Nós tamo acabando com a riquesa que deus nos deu desmatando a natureza. 

Da cana de açúcar também faz o etanol que é mais barato e polui menos. 

 

 

Para iniciar as análises, verificamos no texto problemas de ordem gramatical os quais 

não impediram o aluno de se colocar, comunicando suas ideias através de um discurso que 

deixa claro seu posicionamento diante do que foi estudado. Não são as regras da língua nem 

sua morfologia objetos de nossa atenção, mas o uso da língua em situações de interação em 

que os sujeitos se encontram em posições diferentes. 

Assim, procuramos na materialidade do texto escrito a presença dos valores e crenças 

que constituem a identidade da professora e acabam por produzir efeitos de ordem de valores 

na identidade dos alunos. Em dois momentos encontramos marcas claras que confirmam a 

influência do discurso da professora na argumentação do aluno: “Nós tamo acabando com a 

riquesa que deus nos deu desmatando a natureza” (Aluno A3). Aqui, os discursos da 

professora foram incorporados pelo discurso do aluno, sua identidade foi reposicionada ao 

acolher o discurso dela como seu.  

Como categoria, temos presente a interdiscursividade no texto do aluno, com as 

informações colhidas nos discursos proferidos em sala pela professora, quando remete a 

devastação da natureza e sobre o etanol poluir menos. Fato confirmado pelo excerto (2) na 
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transcrição da aula: “Professora: nós estamos acabando com a natureza... a riqueza que Deus 

deixou para a gente...”. 

No segundo momento o aluno finaliza seu texto com as informações que sinalizam o 

discurso apregoado pela professora: “Da cana de açúcar também faz o etanol que é mais 

barato e polui menos”. Desse modo, podemos inferir que nos eventos de letramento 

oportunizados pela escola, o professor influencia com seu discurso a construção das 

identidades dos sujeitos/alunos. Nessa interação, poderão florescer identidades mais 

humanizadas e preocupadas com o seu contexto social, tendo a possibilidade de contribuir 

qualitativamente para uma sociedade mais equânime. Em equilíbrio com o progresso material 

e a qualidade harmônica das relações humanas. 

Na sequência das análises passamos para a produção textual do aluno A4: 

 A Terra da cana 

 

 No período pré-colonial a cana era cara, por que produzia açúcar é nesse tempo 

quase não tinha açucar, por isso as pessoas queriam produzir para vender mais caro. 

Por que antes naquele tempo não tinha açucar os portugueses adoçavam tudo com 

mel. 

 A cana não produz só açucar ela também produz: Etanol, açúcar-branco, açucar 

mascavo, garapa etc. A maioria dos lugares e municípios estão cheios de cana de 

açucar, a maior parte dos fazendeiros querem produzir etanol, assim faltara 

alimentos. 

 Alem de faltar alimentos a cana polui o solo que vira areia. 

 A cana e boua para augumas coisas como, ela polui o ar menos do que a gasolina. 

 A muito tempo atras a cana era moida pela força da vaca. 

 

  

Nesse texto também fica evidente, que, apesar das dificuldades gramaticais 

apresentadas pelo aluno, ele consegue se fazer compreendido pela organização de suas ideias. 

Outro fato percebido são os conhecimentos trabalhados nesse evento de letramento que 

emergiram em seu texto.  

O aluno vai tecendo seu texto com enunciados repletos de vozes de outros enunciados, 

ou seja, a voz da professora e dos discursos dos textos estudados (jornais, vídeos, projetos de 

Lei, etc.). Ele dialoga com os discursos proferidos, colocando o seu ponto de vista sobre o 

assunto em questão. 

Podemos inferir novamente, dentro de um conceito bakhtiniano, que os discursos 

ecoam numa multiplicidade de vozes interagindo no interior do texto, requerendo uma atitude 

responsiva e ativa no sujeito, que vai desenvolvendo seus enunciados a partir dos enunciados 

do outro. Isso é percebido nos enunciados do aluno A4. Assim percebemos que o discurso do 

aluno está permeado pelo discurso da professora.  

Seguimos agora com a produção textual de A1: 
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 A cana  

 

A cana tem varias utilidades, serve para faser açúcar mascavo, açúcar branco, 

moça branca, garapa, etanol, rapadura, melado, aucool, etc. A cana no período pré-

colonial era moida pela força do boi pelos escravos e pelos negros, e se usa o bagaso 

na cana para fazer energia. 

O brasil e o naior produtor de cana pois tem mais de 600 tipos de cana no 

Brasil. O etanol e o bio combustivel produsido da cana. Ponto positivo: diminui a 

poluição do nosso pais. Ponto negativo: os fazendeiros querem plantar nais coisa 

para produzir o etanol e não plantar mais conida. 

Se plantar cana apenas naquele local pode secar a terra por que a cana suga 

muita agua do solo. 

 

 

Quanto aos aspectos gramaticais, percebemos que apesar de A1 ainda se encontrar 

num processo de desenvolvimento da linguagem escrita, ele conseguiu se apropriar dos 

conhecimentos veiculados nos eventos de letramento expressando-os na composição do texto 

acima. 

A intertextualidade foi estabelecida quando o aluno aborda outros textos na sua 

produção, e a interdiscursividade esteve presente ao assumir como seu o discurso da 

professora. Não podemos comprovar que a professora inspirou o aluno com sua visão de 

mundo, mas que houve uma apropriação feita por ele das vozes que circularam nos eventos de 

letramento. Fato comprovado pela pesquisadora que teve acesso aos textos que mediaram a 

sequência didática.  

Desse modo, conseguimos perceber que no espaço interlocutivo da sala de aula, o 

professor ganha expressividade para influenciar positiva ou negativamente a construção da 

identidade dos alunos. Eles incorporam valores, crenças, pontos de vista, entre outros, que 

fazem parte das identidades dos professores. 

Finalizamos essa sequência de análises com a produção de A10: 

 

A importância da cana de açúcar 

 

A cana-de açúcar pode fazer muitas doisas como o etanou, moça branca e muitas 

coisas a cana-de açúcar foi um dos alimentos, mais roubados antigamente. a cana-de 

açúcar e docinha e dura cando for come, tem que ter muito cuidado o bagaço da 

cana-de açúcar pode servir de alimentos para as vacas e outros animais e a casca da 

cana de açúcar pode reaproveita para mitas coisas tambem. o primeiro produto 

escolido para ser explorado comerciaolmente no Brasil foi a cana-de açúcar, na 

ocina pode reaproveitar o bagaço da cana-de açúcar, pode fazer energia a torta de 

fiutro e um sub produto da cana-de açúcar e usado como fertilizante. 

  

Apesar de ainda não dominar a norma culta da língua escrita, A10 consegue se 

posicionar diante do assunto veiculado nos eventos de letramento. Percebemos sua tentativa 

de contextualizar as informações recebidas com os conhecimentos que tem a respeito do 
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assunto, quando expressa: “a cana-de açúcar e docinha e dura cando for come, tem que ter 

muito cuidado...”. Conhecimento adquirido em práticas sociais de letramento situadas no seu 

contexto social. 

Mesmo com equívoco em algumas informações que ele fornece em seu texto, 

percebemos o esforço que ele faz para “manusear” o conhecimento socializado em sala, 

compreendê-lo e assimilá-lo.  

Percebemos marcas de outros discursos orientando o seu próprio discurso, o qual vai 

sendo reconstruído à medida que encontra eco na construção de sentido que faz. Desse modo, 

podemos inferir sobre a influência dos discursos sobre a construção identitária dos sujeitos, 

nesse modo particular, o discurso do professor na identidade do seu aluno. 

 

4.3- Análises da aula de História 

 

1. Episódio de letramento: júri simulado 

 

Essa aula faz parte de uma sequência didática em que foram estudados três tipos de 

governo: Monarquia, ditadura e democracia. Os alunos foram repertoriados com textos 

informativos, história e vídeo abordando questões relativas a cidadania, direitos humanos e 

organizações políticas (Anexo). 

A professora (P1) iniciou a aula pedindo aos alunos (As) para pegarem o livro de 

história12 na página 52, capítulo 5: “Quem nos governa”, para realizarem uma leitura. Os 

alunos sentados em fila, conversando tranquilamente com os colegas, atendem à professora. 

Alguns folheiam as páginas enquanto dois ou três permanecem alheios a proposta. 

 

 1. P1: O texto nos dará uma visão do que é democracia. A3 cadê seu livro, meu 

querido? Não dobra o livro não, tá novinho.  

 

A professora caminha por entre os alunos observando se abriram o livro. Para diante 

de A3, e, se refere a ele “meu querido” usando uma estratégia de envolvimento (afetividade). 

Ela faz uma leitura do texto terminando o turno das frases com uma entonação inconclusiva, 

ascendente, para que os alunos concluam. Durante a leitura ela vai interrompendo, tecendo 

comentários e fazendo perguntas para os alunos, buscando associar as ideias do texto com o 

regime de governo atual no Brasil. 
                                                           
12 O livro didático de história do Brasil para o 5º ano é de autoria de  
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 2. P1: O Martin estava fazendo papel de rei e não de presidente né gente? Nós já 

estudamos essa forma de governo, qual é? 

 

A professora vai perguntando e dando espaço para que os alunos emitam seus 

comentários. Nesse momento, ela permite que eles dialoguem entre si sobre as ideias 

suscitadas pelo texto. O espaço interlocutivo criado é de cordialidade e estímulo a autonomia. 

A professora, sempre responsiva, vai respondendo e tirando as dúvidas dos alunos, 

valorizando a participação de todos. 

 

 3. A1: Monarquia, tia. 

 4. P1: Vocês concordam? 

 

Como estratégia de ratificação como interagente legítimo e de sua resposta acertada, a 

professora solicita a todo o grupo que o ratifique, o que é feito pela resposta afirmativa do 

grupo. 

 

 5. As: Sim. 

 6. P1: Muito bem, monarquia. Vejo que vocês estão muito afiados. 

 

A professora valoriza e avalia a participação do aluno “muito bem”. Em seguida faz 

uma pergunta, deixando-a em aberto para que os alunos percebam que é o momento de 

tomarem o turno e responderem. Assim, ela vai envolvendo-os no assunto desenvolvido nesse 

evento de letramento. ] 

 

 7. A7: O que é presidido professora? 

 8. P1: É o mesmo que ser dirigido, governado. O Brasil está sendo presidido por 

quem? 

 

A professora responde a pergunta e na sequência faz outra pergunta buscando avaliar 

se os alunos compreenderam sua explicação. 

 

 9. As: Pela presidenta Dilma. 
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 10. P1: Isso mesmo, vocês são demais. 

 

A professora valoriza a participação dos alunos tecendo elogios que os motivam a 

participar do evento de letramento. 

 

 11. P1: Os meninos depuseram Martim. O que é depor? 

 

Ao fazer as perguntas, a professora deixa em aberto para que os alunos tomem o turno 

e respondam. Esse é o terceiro turno de uma sequência IRA - iniciação, resposta, avaliação. 

(RICARDO-BORTONI, 2008). 

 

 12. A13. P1: Gente, vocês concordam? 

 13:  É fazer Impeachment, tia. 

 14. As: Sim. 

 15. A6: Tia, tinha mesmo que depor o Martin, ele queria aproveitar do povo. 

 16. P1: Isso mesmo A6, vejo que vocês estão compreendendo o texto. 

  

Aqui o aluno recupera a palavra "impeachment" que havia sido lida na sessão anterior. 

Novamente a professora usa a estratégia de convocar os alunos para ratificarem a resposta do 

colega, o que é feito pela afirmação do grupo. A estratégia de envolvimento usada pela 

professora encoraja os alunos a participarem do evento com suas contribuições pessoais. Ela 

segue a leitura do texto interrompendo com perguntas. 

 

 17. P1: O que é dissolvido? 

 18. A14: É desmanchado fêssora? 

 19. P1: Sim, desfeito, desmanchado. Parabéns! 

 

A professora faz uma pergunta retórica como estratégia de envolvimento, permitindo 

os alunos tomarem o turno e responderem. Ela avalia a participação do aluno ratificando sua 

resposta. Essa estratégia valoriza e estimula os alunos se posicionarem na discussão do texto. 

 

 20. P1: De que forma o Martin queria ser tratado? 
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 21. As: Como superior, melhor que os outros. 

 22. P1: Vocês acham que isso está certo? Porque alguém ocupa um cargo de 

dirigente, ele deve ser tratado com privilégios?  

 

A professora começa a fazer uma ponte entre o texto estudado e o governo atual do 

Brasil. Nesse momento os alunos falam ao mesmo tempo. Retoma a divisão das atividades 

governamentais em três poderes: executivo, legislativo e judiciário, fazendo um gráfico no 

quadro para explicar. Apesar das perguntas feitas pela professora reivindicarem a posição dos 

alunos, elas não abrem espaço para argumentação. Quando se dá chances ao aluno de falar, de 

desenvolver a argumentação oral e de posicionar-se diante de vários temas, ocorre o 

enriquecimento do seu processo de aprendizagem, ampliando seu conhecimento de mundo. É 

por meio da argumentação que o aluno em contato com algumas habilidades importantes 

dentro do processo de construção do conhecimento científico, tais como o reconhecimento 

entre afirmações contraditórias, a identificação de evidências e o confronto de evidências com 

teorias. 

 

 23. A14: Não, todos somos iguais. 

 24. A16: Acho que não, só porque ele é presidente deve ser tratado assim. 

 25. A9: Acho uma injustiça ele falar assim só porque tem poder maior. 

 26. P1: Muito bem pessoal, todos temos que ter os mesmos direitos e deveres. Esse 

texto serve para refletirmos sobre nossos governantes atuais. É preciso entender que 

esse é um problema histórico do Brasil, e não apenas da política, em um sentido 

estrito. Trata-se de "velhas práticas que já se observavam à chegada de dom João VI. 

Quando desembarcou no Rio de Janeiro, um de seus primeiros atos foi confiscar 

(tomar) um lote de casas para dar de presente à corte. Mais tarde, o então imperador 

dom Pedro I sairia distribuindo títulos de nobreza aos parentes da marquesa de 

Santos". Lembram quando estudamos esse assunto? 

 27. As: Sim. 

 28. P1: Vamos recordar: quem nos governa na esfera municipal? 

 29. As: O prefeito. 

 30. P1: Qual o nome dele? 

 31. As: Paulo Garcia. 

 32. P1: Muito bem. E na esfera estadual? 

 33. As: Marconi. 

 34. P1: E na esfera federal? 
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 35. As: Dilma. 

 36. P1: Vocês estão mesmo por dentro. 

  37. P1: Então, vocês sabem que muitos brasileiros estão descontentes com o 

governo atual. Mas, para tirarmos nossas conclusões precisamos conhecer os fatos. 

Nenhum governo tem só pontos positivos ou negativos, e para sabermos é preciso 

leitura, acompanhar os jornais, estar bem informados. Para isso, hoje vou dividir 

vocês em dois grupos. Um grupo ficará com a defesa do governo atual e o outro com 

a acusação. Faremos um júri simulado. Lembrem-se, não vamos acusar as pessoas, 

mas a forma que governa, que permite privilégios ou não para uma minoria, 

entenderam? 

 38. A8: O caso da Petrobras né professora? 

 39. P1: Isso mesmo, esse é um ponto negativo do governo atual. Mas, é preciso 

recordar não só os pontos negativos. Vamos lembrar dos programas sociais como o 

bolsa família, mais médicos, a casa própria, entre outros, ok.  Mas esperem, vamos 

organizar os dois grupos e eu vou distribuir alguns textos para cada grupo ler, 

discutir e depois preencher uma tabela. Só então vamos realizar a dinâmica, ok 

pessoal? 

 

Aqui, a professora resgata um pouco da história do Brasil relacionando com o texto 

lido. Nesse jogo de perguntas e respostas a professora vai retomando os conteúdos estudados 

anteriormente. 

A professora divide a sala em dois grupos perguntando quem queria fazer parte da 

defesa do governo e quem queria fazer parte da acusação. Nesse momento ela promove a 

autonomia dos alunos deixando que escolham qual grupo querem integrar. Eles negociam, 

discutem e se organizam nos grupos. Por limitar o número de alunos em cada grupo, três 

alunos ficam irritados. 

 

 40. A13: A nem, defender a Dilma eu não vou. 

 41. A 10: O tia, não quero ser advogado de defesa, que raiva. 

 42. A8: Nem eu. 

 

A professora não faz nenhuma intervenção. Ela dá aos alunos a oportunidade de eles 

próprios se organizarem na atividade, o que acaba acontecendo. Em seguida ela entrega os 

textos para cada grupo com uma tabela: demanda ou problema/ defesa/acusação, explicando 

como deverão organizar. Estipula um tempo de meia hora para iniciar o júri. Os alunos se 

envolvem na atividade. Ela lança uma questão muito polêmica para a turma que detém poucas 

informações a respeito. 
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 43. P1: Pessoal, pronto? Vamos começar o júri? 

 44. As: Vamos. 

 45. P1: Vamos começar com a acusação. Lembrem-se que só podemos usar palavras 

elegantes para nos referirmos às pessoas. 

 46. A12: Dilma roubou o dinheiro da Petrobras. 

 47. A10: Isso ainda não foi comprovado, você não assiste jornal não? 

 48. A1: Ela prometeu melhorar a saúde e até agora nada. O povo morre na fila 

esperando atendimento. 

 49. A4: Ela criou o programa mais médicos no Brasil para melhorar isso. 

 50. A5: E os aumentos com a gasolina, a energia, o governo da Dilma prometeu que 

não ia ter aumento nem inflação, meu pai diz isso. 

 51. A13: Você votou nela, fez a escolha. Ela tem o direito de permanecer na 

presidência porque foi a mais votada no Brasil.  

 52. A10: Ela realizou o sonho de muitas pessoas de terem a casa própria. 

 53. A14: O governo dela ajudou as escolas, as faculdades. 

 54. A3: Ela prometeu ajudar a ter mais segurança, a prender aqueles que cometem 

violência contra as mulheres e até agora, nada. 

 55. A14: Ela está tentando resolver o problema do Brasil. Mais escolas, mais 

médicos, casa própria, bolsa família. 

 56. A17: Se ela ajudou a casa própria por que o protesto de casas que há 8 anos não 

foram entregues?  

 

Percebemos que os alunos usam argumentos retirados dos textos estudados em sala, 

das discussões mediadas pela professora e do contexto social. Comparemos o discurso 55 com 

o 39, aqui temos a presença interdiscursiva (discurso da professora) permeando o discurso do 

aluno. O discurso 56 traz a presença de fatos noticiados na mídia no decorrer da semana. 

 

 57. A1: Ela ajudou os políticos a roubarem o dinheiro da Petrobras. 

 58.A16: E os direitos dos trabalhadores sendo retirados, a questão da aposentadoria. 

 59. A3: E o salário que não acompanha a alta da comida, da energia? 

 60. A4 : Vocês não sabem a verdade, não estavam lá para dizer que ela roubou. 

 61. A6: E se ela roubou foi para comprar casa pra gente. Ela dá dinheiro para a 

escola pública, faculdade, comprar material para a escola. 

 62. A13: Ela dá "Bolsa família" para os pais que precisam e não passam mais fome. 

 63. A4: Tinha mais candidatos, por que votaram nela então? 
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A partir do discurso 60, houve uma certa “intimidação” percebida pela expressão 

corporal e o tom empregado ao discurso. Virou briga, os alunos alteraram as vozes e o 

barulho impossibilitou continuar a atividade. Nesse momento a professora retoma a palavra. 

] 

 

 64. P1: Pessoal, agora eu quero falar. Vamos acalmar, sentar no lugar. Vamos, estou 

esperando.  

 

A professora se coloca de maneira tranquila e aguarda até que os ânimos se acalmem. 

Sua postura demonstra muito respeito pelos alunos que, também demonstram respeitá-la 

silenciando todos. Podemos perceber que o espaço criado em sala de aula valoriza a 

autonomia e a interlocução, e que isso afeta positivamente a postura dos alunos. Eles vão se 

acalmando, voltando para seus lugares e devolvendo o espaço para a professora se pronunciar. 

 

 65. P1: Muito bem, fico feliz por perceber que vocês sabem discutir os problemas 

respeitando a fala de cada colega.  Vocês viram que as leituras que fizeram a 

respeito do tema foram muito importantes para usar em seus argumentos de defesa e 

acusação? 

 66. As: Sim. 

 67. P1: Então, gostei muito dos argumentos que os dois grupos usaram pois, não dá 

para falar de qualquer assunto sem conhecê-lo, concordam? 

 68. As: Sim. 

 69. P1: Muito bem, a gente precisa ler, assistir jornal, comparar as notícias, checar 

as informações. Só não conseguimos concluir nosso júri porque no final vocês 

perderam o controle, e quase acabou em briga. E isso é muito ruim e violento. Acaba 

que, quando brigamos não conseguimos defender nossas ideias e nem escutar as 

ideias do outro. E é preciso ouvir o outro porque o argumento dele nos serve para 

pensar, mesmo que não concordamos com o que ele fala, ok pessoal? 

 

A professora usa primeiro a estratégia de valorizar os pontos positivos dos grupos, 

validando com a expressão “fico feliz” (65). Em seguida, reporta ao comportamento negativo 

que o grupo apresentou, tecendo comentários que promovem a reflexão da ação. Ela permitiu 

a autonomia dos alunos em conduzir a atividade até o momento que os discursos começaram a 

se alterar significativamente, retomando a palavra nesse momento. 

 

4.4- Análises da aula de Português 
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As aulas analisadas fizeram parte do planejamento mensal da professora com o 

objetivo de não artificializar os eventos de letramento vivenciados por ela e seus alunos. 

Foram gravadas duas aulas conjugadas. Na primeira, a professora repertoriava os alunos com 

a segunda versão da história dos três porquinhos e na segunda eles produziram um texto com 

a própria versão da história. 

 

1. Evento de letramento: contação de história 

 

A professora (P2) organiza os alunos (As) em semicírculo e explica que vai contar 

uma história. 

 

 1. P2: Esta é a história que eu mais gosto, é a minha preferida. Alguém conhece?    

   [Pergunta apresentando o livro para os alunos. ] 

 2. As: Não 

 3. P2: Essa história é a versão do lobo mau. Versão, vou explicar para vocês o que é. 

Por exemplo, quando acontece algum problema com vocês e a coordenadora de 

disciplina os chama para conversar, ela ouve a versão de cada um sobre o fato 

ocorrido, não é? 

 4. As: É 

 5. P2:  Então, isso é porque quando acontece alguma coisa, cada um conta o que viu 

de acordo com o que entendeu, com o que sentiu, com o que pensa que é certo ou 

errado. Às vezes você pensa que é errado fazer um tipo de coisa e seu colega pensa 

que é certo. Cada um julga de acordo com o seu jeito de pensar ou com seu próprio 

interesse, para levar vantagem entendem? 

 6. As: Sim 

 7. P2: Então vamos lá, preciso de silêncio para contar a história. 

 

Nesse evento de letramento, a professora apresenta uma nova versão da história 

buscando repertoriar os alunos com o modo de enunciação do discurso: modo narrativo, 

explorando o poder de ação que possui para modificar a apropriação do discurso. Percebe-se 

em seu discurso uma preocupação em emancipar seus alunos, empoderando-os para o 

protagonismo de suas próprias histórias. 

Inicia sua fala com um discurso que tenta despertar o interesse deles ao falar: “Esta é 

a história que eu mais gosto, é a minha preferida”. Com essa estratégia, ela consegue a 

atenção deles para narrar a história. Antes, faz uma tentativa de aproximar o assunto à 

realidade dos alunos, oferecendo uma explicação com fatos extraídos do contexto diário da 

escola. 



 

91 
 

 

 1. P2: Essa história é a versão do lobo mau. Versão, vou explicar para vocês o que é. 

Por exemplo, quando acontece algum problema com vocês e a coordenadora de 

disciplina os chama para conversar, ela ouve a versão de cada um sobre o fato 

ocorrido, não é?" 

 2. As: É. 

 

Percebemos que sua estratégia colabora para manter o interesse dos alunos. É possível 

notar aqui que as respostas dadas são em coro, o que não possibilita, até o momento, a 

expressão da individualidade dos sujeitos. O que podemos inferir é que suas explicações são 

longas não criando espaço para as interlocuções. Fato que vamos confirmando com o excerto 

abaixo. 

 

 1. P2: Então, isso é porque quando acontece alguma coisa, cada um conta o que viu 

de acordo com o que entendeu, com o que sentiu, com o que pensa que é certo ou 

errado. Às vezes você pensa que é errado fazer um tipo de coisa e seu colega pensa 

que é certo. Cada um julga de acordo com o seu jeito de pensar ou com seu próprio 

interesse, para levar vantagem entendem? 

 2. As: Sim 

 3. P2: Então vamos lá, preciso de silêncio para contar a história. 

 

A professora demonstra, o tempo todo, a preocupação em manter o controle sobre os 

alunos. Não conseguimos perceber o motivo do pedido de silêncio para os alunos, haja vista 

que os mesmos se mantinham quietos. O comportamento da professora é contraditório, pois, 

ao mesmo tempo em que demonstra interesse no empoderamento dos alunos, por meio de um 

trabalho pedagógico bem conduzido, ela não consegue criar um espaço interlocutório para que 

as trocas ocorram. As práticas de letramento permitem que nos posicionemos, ao mesmo 

tempo em que servem de espaço para negociação e transformação de nossas identidades 

sociais (STREET, 1994). 

Em determinados momentos, a professora apresenta uma postura intimidadora (notas 

do diário de campo), o que acaba por inibir alguns alunos de se expressarem nas aulas. 

Direciona perguntas no decorrer das aulas, mas em seguida dá sequência em sua exposição 

oral. Nota-se um discurso de autoridade em que as relações são mais assimétricas. 

Uma análise interdiscursiva do texto que materializa a fala da professora, remete à 

maneira que os discursos são articulados e da presença dos vários discursos já ditos.  A 

interdiscursividade aí também se constitui, porque esse discurso está em relação a outro 
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discurso que, embora não se possa apreendê-lo por meio de pistas linguísticas, é tomado como 

uma contrapalavra. Dependendo da prática discursiva onde ocorre, um mesmo discurso pode 

ter objetivos diferentes (FAIRCLOUGH, 2001). Assim, inferimos que o discurso da 

professora fora do contexto da sala de aula, durante a entrevista, remete à uma prática de 

letramento emancipadora, o que não conseguimos presenciar na sua mediação no contexto da 

sala. 

Dando sequência à análise, o próximo excerto acaba confirmando as percepções 

anteriores. A exposição que a professora faz é entremeada por perguntas que ela mesmo faz e, 

quando os alunos começam a responder, ela interrompe abruptamente tomando o turno da 

fala. As respostas dos alunos são curtas ou em coro, o que indica o pouco espaço para a 

dialogia.  

 

2. Episódio de letramento: compreendendo a história 

 

A professora começa a ler a história mostrando as gravuras para os alunos. Após a 

leitura começa a fazer perguntas avaliando a compreensão da turma. 

 

 1. P2: O que vocês acharam? 

 2. A1: Gostei. 

 3. A5: Também gostei da história. 

 4. A12: Achei legal 

 5.P2: O que que tem de diferente nessa história? 

 6. A6: Essa história tá é defendendo o lobo. 

 7. A12: Ele fez foi espirrar ao invés de derrubar, por querer a casa do porquinho. 

 8. A16: A história defende o lobo e não os porquinhos. 

 9. P2:  Isso mesmo, essa versão defende o lobo e não os porquinhos. E aí, nessa 

história o lobo é o vilão ou é vítima? 

 10. As: Vítima. 

O conjunto de práticas discursivas remetem as ideologias que subjazem as crenças, 

convenções e posições dos sujeitos que participam dessas práticas. Desse jeito, o professor 

que tem um perfil controlador, vai “moldando” os alunos com suas crenças que podem 

assujeitá-los reproduzindo relações assimétricas de poder e naturalizando-as. 
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Quando o professor acredita no uso do poder para silenciar os alunos, pode colaborar 

para a construção de identidades subjugadas e sem poder de expressividade. A esse respeito 

Moita Lopes se posiciona, afirmando que 

 

 Pelo fato de que, em geral, os professores controlam o tópico em sala de aula 

e os enquadres interacionais, eles mais provavelmente controlam os 

significados em processo e, por extensão, as identidades sociais que estão 

sendo posicionadas em sala de aula (MOITA LOPES, 2006, p. 43). 

  

 Seguimos com o próximo excerto no qual a professora continua fazendo 

perguntas e sempre na segunda ou terceira resposta dos alunos ela interrompe. As respostas 

permanecem curtas, mas percebemos os alunos bem motivados demonstrando alegria em suas 

expressões. 

 

3. Episódio de letramento: as interações  

  

 1. P2: E aí, qual história que nós vamos acreditar? 

 2. A14: A história verdadeira. 

 3. P2: E qual é a verdadeira? 

 4. A1: A do lobo. 

 5. A17: Dos porquinhos. 

 6. P2: Essa daqui que o lobo conta ou a versão dos porquinhos? 

 7. A13: A do lobo. 

 8. A5: Dos porquinhos. 

    [Burburinho na sala, os alunos conversam ao mesmo tempo. ] 

 9. P2: E por que vamos acreditar? 

 10. A13: Porque a história dos porquinhos conta uma coisa e a do lobo outra. 

 11. A16:  Porque ele explica prá gente. 

 

A aula transcorre num clima amistoso, mas com pouco espaço para a dialogia. Mesmo 

assim, percebemos que os alunos mais expressivos não se intimidam com a postura da 

professora. Aproveitam os espaços de interlocução que surgem e vão se expressando. Os mais 

tímidos participam acompanhando com o olhar o debate que tenta se instaurar na sala de aula. 

A aula segue. 
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 12. P2: Mas o que dá para gente pegar e falar assim oh... quando eu quero acreditar, 

isso é comum acontecer, não é? Lembra que ele pega e fala assim..os repórteres 

vieram e inventaram que eu jantava os porquinhos...é comum não é, a imprensa, a 

televisão mudar tudo. Quando a gente liga a televisão para a gente ver um jornal, 

cada hora você vê uma notícia. É a mesma coisa que tá acontecendo, mas um jornal 

fala que é de um jeito, outro jornal fala que é de outro e o outro fala que é de outro. 

E aí a gente tem que pegar e ... na verdade a gente escolhe em que acreditar. 

 13. A13: Uai tia, mas como eu vou saber então. Eu acho que é a do lobo porque o 

que ele falou pode tê acontecido mesmo. 

 14. P2: Sim, pode. Mas a gente precisa se informar de todos os fatos... os dois lados 

da história e aí analisar. Tô falando que a gente não pode acreditar inocentemente 

em tudo que as pessoas, os jornais falam como verdade, porque cada um que conta 

uma história, a mesma história, pode contar do jeito que ele está vendo ou do jeito 

que interessa pra ele.  

 15.  A10:  É mesmo tia...tipo assim né...quando a gente briga lá no pátio...aí a tia PC 

(pseudônimo para a professora coordenadora) chama a gente na sala dela, aí cada 

um conta uma versão da briga, mais a tia conhece a gente e na maioria das vezes ela 

sabe quem começou a briga. 

 16. P2: Isso mesmo...porque ela, antes de aceitar os fatos, ela lembra da história de 

cada um, de como ele é.…se é brigão...se tá sempre envolvido em confusão...aí ela 

pode decidir em quem acreditar, aconselhando e tomando a atitude mais correta para 

a situação. 

 17. A5: É assim né tia...ela sabe quem caça mais confusão... 

 [Professora interrompe. ] 

 

No diálogo que se instaura, observamos o tamanho dos períodos do discurso da 

professora, o que acontece no decorrer de toda a aula. Mesmo abrindo espaço para a 

interlocução, ela mantém o controle coercitivo ao lançar mão dessa estratégia do discurso.  

Ela inicia e detém os turnos da fala, mostrando-se mais interessada em dar explicações 

do que colocar o aluno em situações de prática com a oralidade. É preciso perceber que 

muitos gêneros são produzidos no entrecruzamento fala/escrita, ficando evidente, em especial 

nos contextos da sala de aula, a necessidade de se valorizar o desenvolvimento da oralidade 

para a garantia do amadurecimento na escrita. A prática da linguagem oral confere ao sujeito 

sua inserção e autoria em seu próprio processo de aprendizagem pois, ao se expressar, ele se 

mobiliza, envolve-se e se apropria do processo comunicativo. Ao manusear práticas orais, o 

sujeito desenvolve habilidades como: ouvir com atenção; intervir sem sair do assunto tratado; 

formular e responder perguntas; explicar e ouvir explicações; manifestar e acolher opiniões; 

adequar as colocações às intervenções precedentes; propor temas.  Não seria a oralidade, 

nesse contexto, um fator importante de potencialização da aprendizagem? Valorizado em sua 
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contribuição, o sujeito se sentirá parte do contexto e, quando a escrita surgir, será fruto do 

produto do seu esforço em registrar por escrito suas próprias ideias. 

Tudo isso a que nos reportamos são conhecimentos teóricos presentes nos PCNs e 

acessíveis a todos os professores. Apesar disso, a professora P2 demonstra pouco valorizar as 

interações discursivas reproduzir uma ideologia na qual o professor detém o poder por 

"possuir" o conhecimento. Dar voz ao outro não é tarefa fácil. Envolve tensões, contradições e 

negociações, mas convida o sujeito a novas apropriações. Diferente da professora P1 que 

estimula a interação criando um espaço em que se instaura a interlocução. Ao fazer os 

questionamentos aos alunos, P1 demonstra o interesse nas respostas, diminuindo o seu tempo 

de fala e valorizando dos alunos. Dar voz ao outro não é tarefa  

 

4. Episódio de letramento: contextualizando a história 

 

Na sequência seguinte, a professora reporta ao fato das manifestações populares contra 

o governo, buscando contextualizar a história lida em sala com os fatos do dia a dia. Reporta 

aos jornais discorrendo sobre as informações desencontradas que eles oferecem. Inicia o turno 

com uma pergunta e vai abrindo espaço para os alunos se posicionarem. Nesse momento, ela 

modifica sua postura e se coloca com mais disposição para ouvir. 

 

 1. P2: O que está acontecendo agora no Brasil que a gente percebe que os jornais 

estão fazendo isso? 

 2. A16: A novela. A gente vê na TV uma versão, a revista dá outra e a internet dá 

outra... as notícias dos famosos, tia. 

 3. P2:  E por que a imprensa faz isso? 

 4. A13: Para ganhar dinheiro uai. 

 5. A6: Porque gosta de mentir. 

 6. A3: Porque eles têm os interesses deles. 

 7. P2: Domingo passado, o que aconteceu que os jornais ficaram passando e dando 

notícias? 

 8.A17: As manifestações contra o governo. 

 9. A1: Eu vi na TV tia. 
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 10. A13: Eu também vi. 

 11. P2: Vocês viram quantas pessoas tinham na rua aqui em Goiânia durante a 

manifestação, mas os canais de TV deram números diferentes de pessoas... em um 

disseram dois mil...em outro novecentos. Por que as mídias fazem isso? 

 12. A3: Para ganhar dinheiro. 

 13. A17: Para ganhar votos. 

 14.P2: Para manipular a verdade, porque tem interesse de políticos por trás disso. 

 15. A16: Ah... se outro aluno afirmar por exemplo...que a escola é ruim...aí a gente 

num vai querer ir né tia. 

    [Burburinho.] 

 16. P2: Calma gente... vamos falar um de cada vez se não...não entendo vocês. Pois 

é, e o que muda então? É a forma como a gente escreve ou fala de um assunto... 

 17. A17: Ah tia... eu posso ser contra ou a favor né? 

 18. P2: Agora vamos voltar as carteiras para o lugar porque vamos escrever a nossa 

versão sobre a história dos três porquinhos. Vamos fazer pouco barulho... sem 

arrastar as carteiras...atenção gente se não não dá...olha o barulho. 

   [Alvoroço na turma, conversas paralelas.] 

 19. A3: Tia, nós vamo escreve sozinho, ou de dois? 

 20. A7: Posso escolhe com quem eu vou fazer? 

 21. A10: Tia... explica aí...como eu vou fazê... 

 22. P2: Calma gente, primeiro arrumar as carteiras... aí, depois eu falo... não precisa 

desse barulhão, já pedi. 

 [Após organizar as carteiras a professora explica a atividade.] 

 23. P2: Agora vamos escrever a nossa versão da história. Devemos pensar se 

queremos defender o lobo ou se quero defender os porquinhos. Vamos lembrar que é 

importante usar argumentos para convencer o outro de que estamos certos. Devemos 

ter cuidado porque vamos escrever para o outro ler, tá certo? 

 24. As: Táááá 

 25. P2: Vamos começar agora. 
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A professora mantém por curto tempo a disponibilidade para ouvir, voltando a assumir 

a postura anterior quando faz uma pergunta e ela mesmo responde. Em seguida, o aluno A17 

faz uma pergunta e a professora encerra o assunto sem responder. Pede aos alunos para 

retornarem aos lugares em silêncio. Novamente pede silêncio e em seguida faz uma proposta 

de produção textual. 

Essa estratégia de intervenção adotada pela professora dificulta aos alunos se 

apropriarem das informações vinculadas aos eventos de letramento por não oportunizarem a 

interlocução que permite ao sujeito ressignificar sentidos e significados atribuídos ao mundo e 

a ele mesmo.  É a dialogia que permite os textos circularem, se sustentarem, construindo 

assim significados no sujeito. 

Dentro de uma perspectiva Bakhtiniana, o sujeito é um ser discursivo constituído pela 

linguagem, tendo como referência o outro em suas interações. À medida que interage, o 

sujeito vai se completando, internalizando a linguagem e se constituindo como ser social. Não 

existe um sujeito pronto, acabado, mas um sujeito em constante construção, que vai se 

completando nas suas falas e nas falas do outro. 

Nesta perspectiva, ao adotar uma postura controladora e reguladora, o professor 

contribui para a construção de identidades fragmentadas e pouco conectadas com o momento 

histórico do qual fazem parte. Nesse excerto analisado, os eventos de letramento vivenciados 

em sala pela professora A2, não coadunam com uma prática emancipatória de letramento que 

busca a autonomia dos alunos. 

 

4.5- A produção dos alunos na aula de Português 

 

Iniciamos a análise dos textos de português após vários contratempos que tivemos com 

a professora P2.  Não conseguimos gravar a primeira aula da sequência didática que ela havia 

proposto. Conseguimos gravar a segunda aula e, posteriormente acompanhamos a produção 

textual que usamos para as análises. 

Com o objetivo de verificar como estão sendo construídas as identidades dos alunos 

nas práticas discursivas em contextos dos eventos de letramento, procuramos na produção 

textual marcas que apontem os efeitos do discurso do professor inspirando essas construções. 

Seguimos com a análise dos textos que foram produzidos na aula de  português 

(Anexo A),  a partir da versão de duas histórias dos três porquinhos, do lobo e a tradicional.  
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1. O primeiro texto a ser analisado: A14. 

  

A minha parte da história                         versão: porquinho da casa de lenha 

 

Todo mundo acha que era o lobo o vilão da história, porém todos estavam errados, o 

verdadeiro vilão da história era o porquinho Edmundo, dono da casa de tijolos, vou 

esclarecer tudo aqui abaixo: 

Muito antes do Era uma vez, nós estavamos construindo nossas casas, como gosto 

muito de marrom, escolhi fazer minha casa de madeira, a me desculpe, não lhe 

contei meu nome, meu nome, meu nome é Armando, sou muito mais inteligente do 

que meus 2 irmãos, Edmundo e José, sou gordinho e muito amado por todos os 

meus amigos. Quando terminamos nossas casas ouve um conflito entre eu e meu 

irmão Edmundo, como meu irmão José gostava muito mais de mim decidiu ficar do 

meu lado. a discussão era de quem ia ficar com a última foto de nossos falecidos 

pais, a briga continuou por muito tempo, até que eu consegui a posse. Meu irmão 

Edmundo ficou furioso, porque nossos pais sempre davam mais atenção para mim e 

para meu irmão mais novo, a raiva dele era tão grande que meu irmão jurou que ia 

me matar, eu desesperado saí dali correndo ou até mais, voando. Um dia, quando fui 

comprar coisas para minha casa, ouvi meu irmão Edmundo, ele estava tentando 

chantagear o Sr Lobo, o Lobo tinha um dia pegado um garfo de prata de José, meu 

irmão mais novo, Edmundo disse que se ele não matasse eu e José, iria contar para 

todo mundo que ele era um ladrão. Naquele mesmo dia, mais tarde, ouvi um 

estrondo, quando fui ver era a casa de José toda em pedaços e no meio daquele 

entulho vi meu pobre irmão morto. Correndo peguei um presunto inteiro, que tinha 

comprado no mercado negro, queria usá-lo como um fantoche meu, bom voltando 

ao assunto peguei o presunto e deixei no meio da sala, sai da casa e depois de algum 

tempo vi minha casa toda destruída só vi no meio da poeira o pobre lobo chorando e 

o presunto que deixei lá, depois de um tempo vi Edmundo ligando para a polícia 

acusando o Lobo de assasinato, o pobre lobo foi preso, Edmundo continuou com 

cara de santo que reza sempre na hora de dormir, mas mal ele sabe que eu não estou 

morto e que eu sei de tudo! ele que me espere! 

Fim...? 

 

Na produção textual de A14, verificamos que o aluno mantém o mesmo padrão da 

escrita anterior, apresentando um bom domínio gramatical e clareza nas ideias e criatividade.  

Percebemos que o aluno recorre a conhecimentos significativos de práticas sociais de 

letramento que fazem parte do seu contexto social e dos seus conhecimentos prévios, ao usar 

a expressão: “tinha comprado no mercado negro”. O conceito de conhecimento prévio engloba 

conhecimentos de diversas ordens: sobre a língua e seu funcionamento, sobre os textos e suas 

estruturas, sobre o mundo em geral, sobre a especificidade da situação de comunicação, além daqueles 

adquiridos por meio das experiências pessoais do leitor (KLEIMAN, 1997). 

Seguindo as análises, encontramos novamente a presença da voz da professora 

incorporada no texto do aluno, ao remeter a ideia de que não se pode acreditar em tudo como 

verdade: “... que a gente não pode acreditar inocentemente em tudo que as pessoas, os 

jornais falam como verdade, porque cada um que conta uma história, a mesma história, pode 

contar do jeito que ele está vendo ou do jeito que interessa pra ele” (3. Episódio de 

letramento: as interações, item 14. P2). 
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O aluno A14 se apropria do discurso como seu, e o apresenta em forma das ideias que 

tece na produção textual: “... o pobre lobo foi preso, Edmundo continuou com cara de santo 

que reza sempre na hora de dormir, mas mal ele sabe que eu não estou morto e que eu sei de 

tudo! ele que me espere!” Mesmo assumindo um discurso que não é seu, a sua forma de 

analisar o processo de apropriação do discurso alheio pressupõe um sujeito autônomo, ativo e 

atuante, capaz de fazer escolhas e estabelecer estratégias. Ele utiliza a linguagem para a 

formação de sua consciência individual e também para interferir no processo social da 

linguagem, através da sua atividade interacional constante junto ao seu contexto. Desse modo, 

nesse processo de seleção dos discursos que vai se apropriar, o sujeito vai se construindo e 

construindo sua identidade. 

Nesse sentido, Hall (2014, p. 111) utiliza o termo identidade 

 

 para significar o ponto de encontro, o ponto de sutura, entre, por um lado, os 

discursos e as práticas que tentam nos "interpelar", nos falar ou nos convocar 

para que assumamos nossos lugares como os sujeitos sociais de discursos 

particulares e, por outro lado, os processos que produzem subjetividades, que 

nos constroem como sujeitos aos quais se pode falar. 

 

Assim, o discurso da professora através de sua posição de mundo, crenças e ideais dão 

possibilidades para o aluno fazer suas próprias escolhas selecionando os discursos que 

coadunam com sua visão de mundo, produzindo subjetividade que vai sendo incorporada em 

sua identidade.  

Passamos agora para a produção textual de A10, buscando na análise a mesma 

vertente que permanece inalterada na sequência que se segue. 

 

2. Segundo texto: A10 

 

 
 A historia dos três porquinhos 

 

 Era uma vez o senhor lobo estava andando pela floresta me assustei é escutei ele 

chorando fiquei com dó, escutei ele falando que não acha açucar em lugar nenhum. 

 Ele foi pedi para os meus irmãos eles não queria atender eu disse: que ia ajudar. 

mais disse que não precisava, Então fui para casa depois de um tempo tinha alguém 

batendo na porta fui atender era ele pedindo desculpas por ter comido os meus 

irmãos, então eu fiquei triste na hora mais ja foi Ele falou que eles já estavam morto 

ele so comeu para não perde Falei Que não tinha problema mais ele se sentiu 

culpadu, Então fiz um chá para ele se sentir melhor, madei ele dormi. 

 Quando acordei ele estava em cima de mim assustei e nadei ele ir embora para não 

me atrapalhar 

                                                                                     Fim 
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No texto de A10 também percebemos a presença do discurso da professora em seu 

texto. Aqui, A10 apresenta um conflito que nos permite inferir que surgiu ao ser “convocado” 

para assumir uma posição no discurso. Esse posicionamento o leva a assumir o lugar do outro, 

isto é, “as identidades são as posições que o sujeito é obrigado a assumir, embora ‘sabendo’ 

que são representações construídas a partir do lugar do outro...” (HALL, 2014, p.112). 

Assumir o lugar do outro é incorporar seu discurso reconstruindo sempre sua identidade.  

O conflito remete a situação primeira na qual o personagem decide acreditar no lobo e 

acolhê-lo em sua casa. Depois, acorda com o lobo em cima e o manda embora, não confia 

mais nele.  O momento de conflito aparece quando seu personagem deixa de confiar no lobo.  

Percebemos então o discurso da professora inspirando a identidade de A10 através de seu 

texto.  

3. Terceiro texto: A4 

 
 A historia dos 3 porquinho pelo journal 

 Tava assistino televisão quando vi a moça do journal falando da morte dos 

porquinho Leitao e Pelota. Ela dizia assim que na noite de natal Leitao, Pelota e Jose 

estavam jantando quando alguém bateu na porta pedindo uma xicara de açucar para 

terminar o bolo de natal. era o vizinho Lobo Ze, todo mundo tinha medo dele porque 

tinha a fama de mau. 

 Mais ninguem sabe o final da historia porque Leitao e Pelota apareceram morto. O 

lobo Ze sumiu. So sobrou Jose para contar mais ele tava doido. A moça do journal 

fala que foi Jose quem ficou doido e matou os dois irmaos e comeu o lobo. 

 Mais como a gente nao pode acreditar no que os journal falam que e verdade....eu 

nao acredito mesmo. 

  

Nessa produção encontramos no enunciado de A4 o eco de outras vozes e outros 

enunciados. Percebemos a presença da voz da professora (interdiscurso) e do discurso do 

autor da história dos três porquinhos (intertexto).  

O eco da voz da professora fica muito claro quando o aluno coloca em seu texto: 

“Mais como a gente nao pode acreditar no que os journal falam que e verdade.... eu não 

acredito mesmo” (Aluno A4) . Verificamos claramente o discurso da professora produzindo 

efeito de sentido na visão de mundo do aluno, ao se expressar: “Tô falando que a gente não 

pode acreditar inocentemente em tudo que as pessoas, os jornais falam como verdade, 

porque cada um que conta uma história, a mesma história, pode contar do jeito que ele está 

vendo ou do jeito que interessa pra ele” (P2). 

Segundo Silva (2014, p. 96), “a identidade não é fixa, estável, permanente... é uma 

construção, um efeito, um processo de produção, uma relação, um ato performativo...está 

ligada a estruturas discursivas e narrativas”. Assim, o sujeito em contato com outros discursos 
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se constrói, muda as crenças e valores ou os reposiciona, sendo influenciado por outros 

discursos. 

Passamos agora ao texto do Aluno A3 que ainda não apresenta o domínio da língua na 

modalidade padrão, mas consegue apresentar sua versão para a história contestando a versão 

apresentada pela professora. Ele faz uma tentativa de contestação da versão do lobo buscando 

convencer o leitor a desacreditar nele. 

 

4. Quarto texto: A3 

 
 Oi gente eu sou o Eduardo vim aqui contar a minha versão a vocês eu sou o ultimo 

porquinho mais tambem so restou eu os meus outros dois irmãos foram comidos, 

pelo Lobo mal ele contou também a versão dele mais ele mentiu em quase tudo aque 

ele disse então vamos coversar a minha versão e. 

 O lobo mal foi até a minha casa Bateu chamou e eu disse que não ia abrir porque ele 

era mal com todos porquinhos da vila e eu e todos os meus irmãos amigos 

começamos a ter medo dele tambe Nos quase não saiamos mais de casa ficavamos 

em casa o tempo todo quando precisavamos de alguma coisa saiamos de casa com 

muito medo e sem saber se iamos voltar nossa vila era tão tranquila até que o lobo 

mal veio morrar nela ele e muito estranho os meus irmãos sumiram. e depois varios 

amigos meus sumira gente não acreditem na versão dele. 

 

 

A3 intertextualiza seu texto usando fragmentos do texto original. Ao compor seu texto 

usa um intertexto como estratégia de argumentação para desacreditar o lobo. Podemos inferir 

sobre sua originalidade ao apossar dos fragmentos de outro texto manuseando-o com seu 

próprio discurso para compor seu texto. Desse modo, podemos afirmar que esse recurso de 

argumentação é mérito do letramento propiciado pela professora. Ao lançar mão das 

diferentes versões da história dos três porquinhos, a professora possibilitou o aluno mudar de 

lugar, de posicionamento, contribuindo no desenvolvimento da autonomia e da criticidade. 

Passamos agora para a análise A1.  

 

5. Quinto texto: A1 

 
A verção dos três porquinhos 

 

Muitos acreditavam que o lobo mal era mal mas pelo contrario, quem na verdade é o 

vilão é um dos porquinhos, o primeiro porquinho. 

O porquinho vilão influenciava os irmãos a achar que o mal era o lobo, mas eles 

neim imaginavam que o próprio irmão que queria o mal deles. 

Certo dia o porquinho ele fez uma armadilha para os irmãos, e o lobo passou e viu o 

porquinho 1º fazendo essa armadilha e foi logo falar para os irmãos do porquinho o 

que ele estava pretendendo fazer, mas os porquinhos não acreditaram. Não 

acreditaram e saíram pra rua, quamdo todos os porquinhos tava fora de casa o irmão 

deles os pegou, ai os dois porquinhos falou está vendo não é que o lobo estava serto 

mesmo, nosso próprio irmão era o mal. Esta vendo neim num irmão se pode confiar. 
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Nessa produção, também conseguimos perceber o discurso da professora 

influenciando a abordagem que o aluno escolhe para produzir seu texto. Inicia seu discurso 

confirmando que não se pode confiar em ninguém. Tece sua narrativa caracterizando o vilão 

como alguém que manipula a verdade e influencia “maldosamente” os outros.  

Percebemos a voz do discurso da professora, excerto 6, presente em toda sua 

produção: “Tô falando que a gente não pode acreditar inocentemente em tudo que as 

pessoas, os jornais falam como verdade, porque cada um que conta uma história, a mesma 

história, pode contar do jeito que ele está vendo ou do jeito que interessa pra ele” (P2). 

A sequência do texto do aluno A1, constatamos a materialização do discurso da 

professora em sua produção textual: “O porquinho vilão influenciava os irmãos a achar que o 

mal era o lobo, mas eles neim imaginavam que o próprio irmão que queria o mal deles” 

(Aluno A1). 

Encontramos na voz do aluno o eco da voz da professora: “... os dois porquinhos falou 

está vendo não é que o lobo estava serto mesmo, nosso próprio irmão era o mal. Esta vendo 

neim num irmão se pode confiar” (Aluno A1). Há um excerto do discurso da professora que 

confirma essa influencia: “E aí a gente tem que pegar e... a verdade a gente escolhe em que 

acreditar” (Excerto 3, item 12). 

Essas análises confirmam que o professor produz um discurso que apresenta efeitos na 

identidade do aluno, levando-o a se reposicionar no mundo, reconstruindo sua identidade à 

partir dessa influência. 

Ao propor analisar dois eventos de letramento e as produções textuais suscitadas por 

eles, objetivamos encontrar os efeitos do discurso do professor nas identidades dos alunos, 

manifestas nas produções escritas. 

Desse modo, pensar o outro numa perspectiva bakhtiniana é nos remetermos às vozes 

que atravessam seus discursos numa relação dinâmica e dialógica, rompendo com a barreira 

do tempo e espaço, instaurando-se na superfície da identidade. Esses elementos trazidos pelos 

ecos das vozes que ressoam, possibilitam um processo que envolve o construir, desconstruir e 

reconstruir as identidades.  

Somos seres extremamente sociais, e é por isso que no convívio com o outro que a 

identidade cria significado, ela é representada pela diferença daquilo que “não sou”. 

E através dessa representação que a identidade e a diferença se ligam a sistemas de 

poder. O detentor do poder determina a identidade. Assim, o professor no exercício do poder 
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a ele delegado pode influenciar na construção identitária de seus alunos determinando quem é, 

dentro de uma hierarquia.  

O que dizemos contribui para definir ou reforçar as identidades que são inacabadas e 

estão em constante transformação. A identidade faz parte de um processo de produção social 

ligada às estruturas discursivas. Desse modo, a minha identidade é o resultado do que construi 

no contexto das relações culturais e sociais vivenciadas por mim.  

E no espaço da escola, os eventos de letramento que ali são vivenciados devem abrir 

possibilidades para a materialização da língua através de práticas espontâneas de leitura e 

escrita que contribuam para a autonomia do sujeito, para uma identidade que acolhe o 

diferente. 

Assim, conseguimos encontrar nas produções escritas dos alunos, ideias, crenças e 

valores expressas pelas professoras, que tomaram corpo se materializando nos discursos dos 

alunos. Sendo possível determinar os efeitos desse discurso no posicionamento verbal dos 

alunos. Eles incorporaram em seus discursos traços dos discursos das professoras revelados 

na crença da natureza como presente de Deus; o cuidado dispensado que devemos ter com a 

natureza; a desconfiança nos meios de comunicação e na versão das histórias que o outro nos 

traz. 

Concluímos com isso que o professor tem papel significativo na construção das 

identidades dos alunos, podendo, com seu posicionamento, causar impactos profundos na 

visão de mundo deles, alterando de forma benéfica ou maléfica a postura desses sujeitos na 

atuação das práticas sociais.  

 

4.6- Análises da aula de Português 

 

2. Episódio de letramento: avaliando o recreio 

 

Essa aula faz parte do planejamento da professora (P2) e foi realizada em junho de 

2015. Ela não faz parte de uma sequência didática e apresenta como objetivo comparar o atual 

recreio que é dirigido com o modelo de recreio adotado anteriormente, que era livre e sem 

orientação. Após a discussão realizada em sala, a professora propôs uma produção textual. 

 

 1. P2: Quem aqui gosta da hora do recreio? 

 2. As: Eu. 
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 3. P2: O que se faz no recreio que o torna tão bom? 

 4. As: Brinca. 

 5. A3: Conversa, brinca, joga. 

 6. A14: Ele é organizado e quase não acontece brigas. 

 7. P2: Isso mesmo, e como era o recreio antes? Quem se lembra? 

 

A professora aborda o assunto levando os alunos a recordarem os dois tipos de recreio 

que vivenciaram na escola. Pode-se inferir que por falta de uma abordagem que busque 

contextualizar o tema, a discussão fica muito artificial. 

 

 8. A1: Tia, era uma bagunça. 

 9. A15: A gente corria muito. 

 10. A6: Tinha muitas brigas. 

 11. P2: E agora, como acontece o recreio? 

A professora abre espaço para a interlocução, mas rapidamente retoma o turno sem 

muito espaço para os alunos pensar "o recreio". O objetivo de refletir as ações ocorridas no 

momento do recreio acontece de forma muito superficial. A professora usa como estratégia 

para envolver os alunos perguntas que não convocam os alunos a se posicionarem 

reflexivamente. E é esse refletir que colabora na construção de identidades conscientes, 

críticas e autônomas, mas isso não aconteceu. 

 

12. A12: O recreio de antes era livre e hoje é dirigido. 

13. A3: Hoje a gente consegue até jogar pebolim, antes só os mais fortes. 

14. A10: É mesmo, acabava em briga. 

15. P2: Muito bem meninos! Isso mesmo. E qual o recreio que vocês preferem, o 

livre ou o dirigido?  

 

A professora abre o turno avaliando positivamente a participação dos alunos (“Muito 

bem”). Essa estratégia acaba por estimular a participação na aula. Em seguida faz uma 

pergunta deixando o turno aberto para que os alunos percebam e respondam. Assim, ela vai 

ajudando os alunos organizarem seus discursos, se posicionando com respeito e autonomia 

diante do grupo. Percebemos que, se o espaço interlocutivo tivesse um turno maior, 
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possibilitaria os alunos elaborarem melhor a percepção em torno das mudanças ocorridas no 

recreio.  Os alunos trouxeram elementos presentes no recreio anterior como “brigas”, “só os 

mais fortes conseguem jogar”, e a professora, com a atenção voltada para seu objetivo final 

que seria a produção textual, não toma as enunciações como questões relevantes. Seu discurso 

é ancorado no objetivo da produção textual, de tal modo que não permite muito espaço para as 

interações. 

 

 16. As: O dirigido. 

 17. P2: E por que? Alguém quer falar? 

 18. A14: Porque ele é organizado e nos dá chance de brincar em todos os brinquedos 

sem brigas. 

 19. P2: Vocês concordam gente? 

 

A professora solicita a todo o grupo que ratifique a resposta do aluno. Por um lado 

valoriza a participação dos alunos, mas não cria um espaço para a reflexão. Rapidamente ele 

retoma o turno, silenciando as vozes que querem se pronunciar.] 

 

 20. As: Sim. 

 21. P2: Isso mesmo. Nós podemos concluir que o recreio dirigido é melhor porque 

além de ter mais opções de atividades, as pessoas se machucam menos. O recreio 

tem regras de segurança. 

 

A professora valida a percepção positiva dos alunos a respeito do recreio, remetendo a 

sua própria opinião. Os alunos iniciam conversas paralelas. 

 

 22. P2: Gente, por favor, silêncio. Vamos continuar. Prestem atenção, vocês farão 

um texto escrevendo sobre a forma que acontece o recreio atualmente. Se vocês 

gostam ou se antigamente o recreio era melhor. 

    [Os alunos interrompem a professora.] 

 23. A13: Claro que agora é melhor. 

 24. A4: Nem compara tia. 

 25. P2: Tá bom, mas sem barulho. Vamos pegar o caderno de português para 

escrever o texto agora. 

 26. A6: Tia, vou escrever sobre qual recreio? 

 27. A10: Professora, pode ser de caneta? 
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 28. P2: Gente, que barulhão. Já expliquei e vocês não entendem porque não param 

de conversar. Vamos escrever sobre o recreio atual, a forma que ele acontece se 

vocês gostam ou não. 

 

Mesmo cerceados pelas normas disciplinares da sala de aula, os alunos subvertem essa 

regra e produzem um discurso paralelo a respeito dos conflitos durante o recreio. A professora 

perde a oportunidade de trazer à tona as questões colocadas pelos alunos como a violência e a 

diversidade, se posicionando e repertoriando os alunos para o enfrentamento de tais conflitos.  

Questões que os alunos enfrentam no cotidiano de suas vidas e, ao discorrer sobre elas 

poderia colaborar na formação crítica e cidadã dos mesmos. Pode se inferir que a atenção da 

professora está menos voltada para os gestos de compreensão ou incompreensão dos alunos e 

mais atenta ao cumprimento do seu planejamento. 

 

 29. P2: Muito bem, vamos começar a redação. 

     [Os alunos começam a escrita.] 

 

Interessante observar que a aula analisada revela a ausência de uma sequência 

didática, o que nos leva a inferir o motivo da falta de aprofundamento em tantos temas 

levantados pelos alunos os quais colaborariam no desenvolvimento crítico e no protagonismo 

infantil. A postura da professora que tenta controlar o tempo todo as interações em sala, 

também acaba por inibir a expressão e a autonomia dos alunos.  

Verificamos que o objetivo da escrita se apresentou como um recurso de manutenção 

da disciplina em sala de aula. O letramento instituído em sala apresenta uma característica 

“autônoma” (STREET, 2014), apesar de, no primeiro momento buscar o contexto do recreio 

vivenciado pelos alunos. O evento de letramento vivenciado em sala, acaba se revelando 

reducionista, concebendo à escrita um produto completo em si mesma. Nesse sentido, 

percebemos que no decorrer da aula, foi criado um ambiente artificial, com poucos espaços de 

interação e interlocução, valorizando a passividade do aluno. 

Desse modo e nessa perspectiva, escrever, para o aluno, passa a ser apenas a 

articulação de informações, habilidade advinda de um dom e o trabalho de produzir um texto 

tem, na maioria das vezes, o objetivo de preencher os espaços livres de uma aula, ou seja, 

manter o aluno ocupado quando já não se tem mais conteúdo para aplicar. 

Assim, ao propormos uma reflexão sobre o discurso docente e seus efeitos, nos 

eventos de letramento, observamos que no processo de interlocução na sala de aula, alunos e 
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professores vão sendo constituídos numa relação às vezes tensa, às vezes negociadora ou 

inibidora,  num mosaico de vozes que envolvem não somente professor e aluno, mas também 

a voz da ciência, a voz institucional,  que determinam e refletem as condições de produção do 

ensino e dão contornos às identidade que ali vão sendo construídas. 

 

4.7- A produção dos alunos na aula de Português 

 

Quando falamos em práticas discursivas, precisamos refletir que há inúmeras maneiras 

para efetivá-las e, é por esse motivo, que, na sala de aula, o professor deve realizar o seu 

trabalho utilizando os gêneros discursivos, promovendo o contato do aluno com essa 

variedade de enunciados que circulam na sociedade. 

O trabalho com a produção textual permite ir além de uma concepção fechada de 

escrita, pois necessita planejamento, execução, revisão e modificação, etapas de um processo 

contínuo e complexo, exigido pela concretude que esses enunciados devem representar para 

fazer sentido no ensino e aprendizagem do aluno. 

De acordo com essa perspectiva, o letramento ideológico (STREET, 2014) extrapola o 

uso restrito da escrita que considera apenas o contexto da escola, considerando seu uso na 

sociedade, em que diferentes culturas e ideologias perpassam o cotidiano dos sujeitos. Nessa 

perspectiva, o letramento acontece na interação entre o processo interno do sujeito e o social.  

Em consonância com essa ideia, Bakhtin (1995) afirma que a aquisição do 

conhecimento humano parte do “social para o individual”. Desse modo, a consciência sofre 

um rearranjo a partir das informações que recebe do exterior ou social, por meio do contato 

que um sujeito estabelece com outros sujeitos. Esse contato pode acontecer diretamente pela 

fala, ou por meio de um texto escrito, já que, nos dois casos, a interação acontece. Sob essa 

perspectiva, produzir um texto leva tempo pois, exige um período de reorganização das ideias 

a medida que realiza suas interações. Essa reorganização influencia também a identidade do 

sujeito que está em constante construção. 

Dentro dessa perspectiva analisamos agora as produções textuais dos alunos, 

realizadas após o evento de letramento que teve o recreio como tema.  

 

1. A14: 

O recreio 

Antigamente havia um recreio livre, que todos ficavam correndo e varias veses se 

machucando, ai a direção criou o recreio dirigido, com varias atividades. Essas 
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atividades são divididas entre salas Ds, Es e Fs. as professoras distribuem vales, para 

6 pessoas; esses vales são usados para usar o pebolim, jogar bola ou ir para a 

informatica (cada dia essas atividades são divididas entre turmas).Na minha opinião 

a informatica foi a melhor coisa do recreio dirigido porque a gente se diverte um 

pouco com eletronicos. Podemos concluir que o recreio dirigido e melhor por que 

tem mais atividades e as pessoas se machucam menos. 

 

Percebemos aqui, que o evento de letramento propiciado pela professora era a escrita 

de um texto com objetivo em si mesmo, desvinculado de situações concretas de escrita e de 

leitura. A interlocução propiciada nesse evento, o qual gerou a produção do texto, não 

possibilitou um espaço de discussão/reflexão/produção. Tudo isso dificulta o 

desenvolvimento crítico e a autonomia dos sujeitos. 

Aqui, nos deparamos com uma prática de letramento "autônoma", que tem como 

característica o fato de abordar o letramento como uma realização individual, ou seja, o foco 

concentra-se no indivíduo e não em um contexto social mais amplo no qual o indivíduo opera. 

O letramento é percebido como uma habilidade que é adquirida por um indivíduo, geralmente, 

dentro de um contexto educacional, tendo como base o uso da linguagem oral e afetando, 

como resultado, o desenvolvimento cognitivo (STREET, 1984).  

No letramento autônomo (STREET, 2001) a escrita é um produto completo em si 

mesmo, distinta da linguagem oral, pois está determinada pelo funcionamento interno ao texto 

escrito. Nesse viés, o letramento é visto como uma tecnologia neutra, na qual se destaca a 

preocupação com o desenvolvimento da racionalidade e da lógica, diante do qual se formarão 

dois grupos cognitivamente distintos: os que sabem ler e escrever (letrados) e os que não 

sabem ler e escrever (iletrados). Desse modo, à escrita são atribuídos “poderes” (status 

social). Essa concepção conservadora responsabiliza o aluno pelo seu fracasso escolar, 

mascarando e silenciando as questões culturais e ideológicas que a elas subjazem. 

Voltando nosso olhar para o texto do aluno, encontramos o discurso da professora (2. 

Episódio de letramento, item 21) presente no discurso do aluno “Podemos concluir que o 

recreio dirigido é melhor por que tem mais atividades e as pessoas se machucam menos”. 

Desse modo, podemos inferir que o discurso do professor afeta a identidade dos alunos ao 

verificar que o aluno assume o discurso da professora como seu. O professor contribui com 

seu discurso na formação de opinião dos sujeitos os quais interage discursivamente. 

 

2. A3: 

O meu recreio 



 

109 
 

Antigamente tinha um recreio livre, eu achava muito ruim, porque todo dia tinha 

auguem machucado, era todo mundo corendo e a diretoria desidio por outro tipo de 

recreio, agora atualmente o recreio dirigido que e bem melhor, que ningem machuca 

e mais e mais outras coisas. 

E tambem tem muintas atividades semanais tipo: futebou, pimbolim, informatica e 

as brincadeiras que nois inventa e quando tá perto de bater o cinau para ir ao recreio. 

A professora C. vem com as fichinhas para ir no pimbolim ou informatica mas se 

você não quiser pode ficar conversando, brincando de outras coisas, ficar 

conversando, ouvino musica e etc, a brincadeira que eu mais gosto e de futebou, que 

nois fais time de 6 pessoas é vai jogando, e de 1 gol, quem marcar 1 gol primeiro 

ganha e o outro time sai, e outro time entra e vai ate bate o sino. 

Antes o recreio era ruim, agora e muito bom, agora o recreio tem muitas opsões de 

atividade. 

 

Nesse texto o aluno deixa claro que percebe e valoriza a organização do recreio. 

Apresenta uma postura consciente e crítica. Demonstra autonomia ao expressar seus pontos de 

vista, fato pouco observado no decorrer do evento de letramento vivenciado, o que confirma a 

importância de um maior espaço interlocutivo nas interações de sala de aula. 

Encontramos também a presença do discurso da professora em seu texto ao afirmar 

que "agora o recreio tem muitas opsões de atividade" (2.Episódio de letramento, item 21). A 

escrita do aluno mais parece um recorte da fala da professora em sala. Isso acontece não pelo 

fato do aluno não ter capacidade de definir o seu ponto de vista sobre o tema; o que o aluno 

fez foi assumir o discurso da professora como seu por concordar com ele. Confirma-se a 

hipótese de que o discurso do professor pode interferir na visão de mundo do aluno, 

consequentemente na construção da sua identidade. 

 

3. A4: 

Título: O recreio 

 

 Olá Meu Nome é M. E. e eu Estudo na Escola M. E. V. A. e hoje eu vou contar 

sobre o recreio. O recreio antigamente era so bater o sino o sino que os meninos 

saiam correndo atropelava os outros caia machucava. Hoje o recreio e dirigido e tem 

atividades como informatica, pebolim e quadra. O outro não tinha nada disso então 

eu prefiro o di hoje porque quase não tem pessoas no chão chorando. 

 A Minha brincadeira preferida é a informática por que agente assesa a internet pra 

proucurar jogos pra você jogar o que você quiser so não pode fazer barulho mais do 

mesmo jeito eu gosto de mais da informatica. 

 Então gente e so isso que eu queria dizer da minha escola maravilhosa e que não e o 

brigado fazer o que você não quiser. 

 

O professor colabora com a construção escrita do aluno quando oferece fontes de 

dados, inquirindo o aluno a discutir sobre o tema proposto, como pode também influir quando 

persuade o aluno ao chamar a sua atenção para os argumentos discursivos que joga em sala de 

aula, ou também interferir não permitindo que o aluno questione, reflita. 
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Apesar do pouco espaço dado as interações, observamos que o aluno apresenta 

autonomia na maneira de ver o mundo. Encontramos pistas do discurso da professora (2. 

Episódio de letramento; item 21) interferindo no discurso do aluno quando ele fala da 

segurança do recreio atual: "...outros caia machucava" e " porque quase não tem pessoas no 

chão chorando". Novamente confirmamos como o discurso do professor apresenta efeitos no 

discurso do aluno, implicando em sua visão de mundo. 

 

4. A1 : 

 Tema : Recreio 

 

 O recreio de antigamente ela era livre, sempre sem obrigar os alunos a fazerem o 

que não querem. 

 E tem muita coisa que mudou desses tempos pra cá, hoje tem regras de cigurança 

para o bem dos alunos. Hoje continuam sem obrigar os alunos a fazerem o que não 

querem. Mas temos atividades dirigidas. 

 Nossas atividades semanais são : pinbolim, informática, jogo de botão, quadra, e etc.  

 Eu gosto quando a tia Claudia vem trazendo os vales de informática eu vou correndo 

receber um vale. 

 

 

Escrever, em sala de aula, pode ser uma atitude superficial, porque geralmente o tema 

é imposto, o texto é encaixado em uma norma imposta, o que torna tudo artificial. Desta 

maneira, quando o aluno disserta procura as referências do professor que leva as informações 

para a sala de aula. Se o professor permite um espaço de trocas, colabora para que o aluno 

observe com criticidade, analise e contra-argumente as ideias apresentadas, reorganizando seu 

discurso e seu modo de pensar o mundo. No texto do aluno A1, encontramos também a 

presença do discurso da professora: “hoje tem regras de cigurança” (2. Episódio de 

letramento; item 21) , o que confirma nossa hipótese de que o discurso do professor apresenta 

efeitos na identidade do aluno pois, ao incorporá-lo como seu, modifica a sua maneira de 

enxergar o mundo, a sociedade em que está inserido.  

 

 5. A10: 

 O meu recreio 

 Antigamente o recreio era livre não tinha atividades dirigidas. Então hoje são 

dirigidas então é bem melhor que antes. Também hoje e melhor porque ele é bem 

organizado. Cada sala vai fazer um atividade, mexer no computador e etc. Bom eu 

prefiro o recreio de hoje. Eu não sabia como era antes mas eu acho que e melhor que 

o de antes. Tambem eu que o de antes o recreio de antes podia dar briga na quadra, 

na informatica e no pebolim. 

 Como antes era pior pra mim eu vou tentar falar um pouco dele. O recreio de antes 

era livre se o sino bater e de o sinal para o recreio você que é da F-1. F-2, D-2, E-2 e 

etc se você chegar na quadra e pegar o gol você joga se levar 1 gol você e seu time 

sai. Vamos na informatica você e seus colegas vai lotar e talves você entre mas o 

recreio de hoje não e assim agora tem o dia e o vale pobolim e informatica então 
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resumindo eu prefiro o recreio de hoje dirigido. Mas costando que o recreio também 

era bom em algumas partes. 

 
 

Fundamental afirmar que a escola deve propiciar aos seus alunos caminhos para que 

eles aprendam de forma consciente e crítica os mecanismos de apropriação do conhecimento, 

assim como possibilitar também que atuem com criticidade em seu espaço cultural. Ao propor 

uma produção textual, o professor deve considerar a necessidade de repertoriar seus alunos 

através de discussões temáticas que enriqueçam seu conhecimento.  

Nesse texto, encontramos presente a preocupação da professora com a segurança dos 

alunos na hora do recreio, de uma forma bem diluída: “o recreio de antes podia dar briga na 

quadra”. Essa preocupação, que faz parte dos valores da professora, acaba sendo apreendida 

pelos alunos, que se apossam desse discurso internalizando-o como se fosse seu. Novamente 

fica evidenciado os efeitos do discurso docente na formação das identidades discentes, o que 

se comprova pela produção textual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No que diz respeito ao objetivo principal da pesquisa - investigar, compreender e 

revelar os efeitos do discurso do professor no modo como o aluno agencia dialogicamente os 

recursos linguísticos, textuais e/ou discursivos no trabalho com seu próprio dizer e se isso 

reflete em sua identidade, é possível perceber os efeitos desse discurso sobre o modo como o 

aluno concebe o mundo. À medida que ele entra em contato com um discurso mais elaborado 

e convincente, esse acaba por influir no seu modo de ver o contexto.  Ele se modifica frente às 

práticas discursivas que vivencia, em um processo constante de transformação e de mudanças 

na sua identidade. 

Como afirma Bakhtin (1995, p. 319) “todo discurso dialoga com outro discurso e toda 

palavra é cercada de outra palavra”. Isso significa que não somos somente quem somos, mas 

também os outros que nos constituíram, conscientes ou não, por meio dos enunciados. Desse 

modo, fica claro que sofremos os efeitos dos discursos os quais temos contato, 

ressignificando-os de acordo com nossos conteúdos culturais dos quais dispomos. Tudo isso 

pôde ser confirmado com a análise das aulas que fazem parte dessa pesquisa. Constatamos 

que, em algumas situações, os alunos internalizam em seus discursos os enunciados das 

professoras. Isso foi constatado através das produções textuais que realizaram, na qual 

diferentes vozes se intercruzam ora competindo, ora colaborando, mas entrelaçando seus 

textos. 

Nesse viés, encontramos em Fairclough (2001) argumentos que afirmam que o 

discurso ao mesmo tempo em que constitui elementos da prática social, também é constituído 

por ela. E é na prática discursiva reflexiva que o sujeito vai se constituindo através de um 

processo de negociação. Essa negociação envolve relações assimétricas de poder, as quais se 

reportam à construção identitária do sujeito. 

Nesse ponto Hall (2001, p.222) dialoga com Fairclough (2001) ao afirmar que “em 

vez de pensarmos em identidade como um fato já concluído, devemos pensar como uma 

produção que nunca está completa, que está sempre em processo, sempre constituída dentro e 

não fora da representação”, o que significa constante reposicionamento.  

E é dentro desta perspectiva que elaboramos as seguintes constatações: 

Se o professor no cotidiano da sala de aula exerce grande relevância no processo de 

agenciamento que o aluno faz com seu próprio discurso e com o discurso daqueles com os 

quais dialoga; se o discurso ao mesmo tempo em que constitui elementos da prática social, é 
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constituído por ele; se a identidade, é algo inconcluso, inacabado, em processo contínuo de 

construção; se as mídias implicam na formação da identidade e os sujeito se constituem nas 

relações interlocutivas, podemos concluir que o discurso do professor produz efeitos na 

identidade do aluno que são percebidos no reposicionamento que esse faz com seu próprio 

discurso, ao internalizar o discurso do outro (o professor) e materializá-lo em seu próprio 

texto. 

Quanto aos objetivos específicos deste trabalho, foi possível identificar as vozes dos 

discursos das professoras presentes no posicionamento dos alunos, tanto na oralidade quanto 

na escrita. Na produção textual da aula de história, encontramos palpitante, nos textos dos 

alunos, trechos dos discursos das professoras que confirmam as questões de pesquisa deste 

trabalho. O discurso da professora de história apresenta uma preocupação com a natureza e 

com os impactos ambientais causados pelo uso da gasolina. No decorrer da escrita dos alunos, 

encontramos essa mesma preocupação evidente em suas produções, como foi ilustrado com os 

seguintes trechos: “a natureza sofre impactos porque estamos acabando com ela”; 

“precisamos ser melhores como pessoas cuidando da natureza que Deus deu para a gente” 

(A14). 

Em relação ao espaço interlocutivo e o efeito das trocas verbais realizadas entre as 

professoras e alunos, encontramos, ainda, na aula de história, o efeito do discurso da 

professora implicando na visão de mundo do aluno. Ao mediar à recepção dos textos sobre o 

biocombustível, a professora demonstra claramente sua preferência pelo uso do álcool (4. 

Episódio de letramento). Seu posicionamento passa a ser incorporado por dois alunos que ao 

serem indagados sobre o tipo de combustível que usariam, afirmam: “O álcool, tia, seus 

argumentos me convenceram...” (A17); “o álcool né... é claro” (A6).  

Para se tornarem enunciadores, é necessário que os alunos tenham o que dizer e o que 

foi possibilitado pela professora P1ao repertoriá-los com textos variados sobre o tema. Essas 

leituras proporcionaram habilidades que os conduziram a uma dinâmica social rumo à 

cidadania, por não se tratar de atividades mecânicas, o que foi verificado em seus textos. 

Segundo Street (2014), um dos caminhos para o acesso à cidadania é a escrita com uma 

abordagem social, contemplada pelo letramento ideológico, fato propiciado pela professora de 

história.  

Na produção da aula de português, verificamos também a presença do discurso 

elaborado pelas professoras nos textos dos alunos. Durante a primeira sequência do evento de 

letramento, a professora P1 narra a nova versão da história dos três porquinhos concluindo sua 
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fala com a seguinte afirmação: “... a gente não pode acreditar inocentemente em tudo que as 

pessoas, os jornais falam como verdade” (P2, cap. IV, episódio 3). Constatamos esse mesmo 

posicionamento da professora presente nos textos dos alunos: "...mas mal ele sabe que eu não 

estou morto e que eu sei de tudo! ele que me espere"; "Esta vendo neim num irmão se pode 

confiar"(A14, A1. 4.4). Assim, na sequência das análises podemos perceber que as crenças e 

a visão crítica do mundo (das professoras) vão sendo internalizadas pelos alunos.  

Quanto ao desenvolvimento da autonomia e a criticidade nos eventos de letramento, a 

professora de história (P2) apresenta maiores espaços de trocas, durante os quais estimula a 

dialogia abrindo espaço para a escuta. Desse modo, os alunos conseguem expor suas ideias, 

ouvir as ideias dos colegas e professoras, ressignificando seus pontos de vista. Fato observado 

durante o júri simulado, no qual a professora P1 diminuía seus turnos de fala, deixando de 

interferir no modo como os alunos elaboravam seus enunciados, possibilitando assim a 

condução autônoma e crítica do evento por eles. 

A utilização dessa metodologia deu maior revelo ao diálogo, incentivando o aluno a 

ser o protagonista de sua própria aprendizagem, assegurando-lhe a expressão de ideias e 

pontos de vista, bem como a participação responsável, autônoma e democrática no qual ele 

pensa criticamente o seu discurso e o discurso de seus pares.  

Em relação à professora de português, percebemos que, apesar de apresentar um 

discurso bem fundamentado (na entrevista) sobre os efeitos de sua mediação na identidade 

dos alunos, sua prática não confirma isso. Nos eventos de letramento propiciados por ela, os 

espaços para as trocas entre os alunos são bem reduzidos. Ela exerce um controle permanente 

o qual não favorece o aluno "manusear" dialogicamente as vozes com as quais dialoga, 

reelaborando sua concepção de mundo. Desse modo, podemos inferir que o desenvolvimento 

da autonomia e da criticidade ficam prejudicados.  

Contrariando essa prática pedagógica da professora P1, consideramos que ao interagir 

com outros discursos, relacionando-os uns aos outros, o nível de compreensão, profundidade 

e reflexão do sujeito, tendem a adquirir maiores proporções, ampliando o seu repertório e 

fornecendo elementos para uma visão mais crítica do todo. Os espaços de interação, 

proporcionados nos eventos de letramento, dentro de uma visão ideológica segundo Street 

(2014), se valem da oralidade, da leitura e da escrita como possibilidade de interação do aluno 

com diferentes ideias, crenças, valores e culturas provocando mudanças nas práticas sociais. 

Desse modo, compreendemos que uma prática associada ao letramento ideológico 

(STREET, 2014) necessita estar vinculada a um posicionamento do professor que valoriza e 
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estimula o protagonismo dos alunos, dando-lhes vez e voz, oferecendo elementos para que 

eles atuem conscientemente no contexto social no qual se encontram inseridos. Para a 

concretização de tal prática necessário se faz o exercício constante no qual o aluno manuseia a 

linguagem se empoderando do processo de significação, que é o resultado de uma ação social. 

Assim, essa pesquisa busca contribuir na formação do professor, oferecendo elementos 

que contribuam para uma prática pedagógica consciente e emancipatória a fim de favorecer a 

formação de sujeitos/alunos cônscios e atuantes no meio social do qual são oriundos. Para tal, 

desenvolvemos um produto educacional em forma de sequência didática a qual abarcará a 

linguagem como mediadora da construção identitária. Esse produto será divulgado e realizado 

através de oficinas, na escola onde ocorreu a pesquisa. Será divulgado também na Secretaria 

Municipal de Educação de Goiânia, junto ao departamento pedagógico. A divulgação 

científica da pesquisa acontecerá através de artigos científicos em eventos da área. 
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PROJETO DIDÁTICO 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao concluirmos nossa pesquisa e diante de tudo que a sala de aula nos oportunizou, 

como pesquisadora, tanto pela entrevista com professoras e alunos, como pela observação dos 

eventos de letramento e análise dos dados, sentimos a necessidade de oferecer um produto que 

pudesse contribuir com os professores para uma prática de letramento pautada nas questões 

discursivas em que valores éticos sejam o norte. 

Em nosso cotidiano, utilizamos a linguagem para nos posicionar no mundo. Ao 

fazermos isso, pela força discursiva, revelamos modos de ser e estar no mundo, crenças, 

valores e identidades sociais. Essas representações, criadas, especialmente, por atos 

discursivos, mantêm relação direta com a produção dos discursos sociais. Nesse viés, o 

discurso tem papel central como força mediadora dos processos de construção de identidades. 

Os atos de linguagem orientam o processo de apreensão do mundo social, e que se dão 

nas práticas sociais, na maioria das vezes, sendo o resultado delas. Apesar dos sujeitos serem 

posicionados ideologicamente, eles são capazes de agir criativamente no sentido de realizar 

suas próprias conexões entre os diversos discursos a que são expostos, e de reestruturar seus 

próprios discursos e as suas estruturas identitárias. 

Isto posto, podemos afirmar que a sala de aula é o palco onde os discursos devem ser 

trabalhados dialogicamente, pautados nas interações de seus atores. É nessa interação, tecida 

em várias vozes, que as palavras se entrecruzam respondendo umas as outras, possibilitando a 

construção das identidades, implicando num movimento contínuo de posicionamentos, 

retomadas e rupturas. 

Nesse movimento dialógico (BAKHTIN, 1995), diálogo entre interlocutores e entre 

discursos, nos encontramos diante do princípio fundador da linguagem - "a reação da palavra 

à palavra já dita", condição necessária à construção da identidade do sujeito. Destarte, a sala 

de aula deve ser o lugar a privilegiar tal movimento, propiciando um espaço interlocutivo, no 

qual o sujeito se constrói. Nesse prisma, é importante pensar os eventos de letramento em que 

as práticas sociais de leitura e escrita estão presentes, possibilitando a interlocução entre os 

sujeitos.  

E a identidade do aluno, especialmente ao chegar à escola, consiste na comunicação 

do cotidiano e dos seus conhecimentos do senso comum. Portanto, levar em consideração essa 
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bagagem que o aluno possui facilita o processo de significação do discurso que lhe será 

apresentado.  

Desse modo, compreendemos que uma Sequência Didática (SD), organizada com base 

em Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), caracteriza-se como possibilidade metodológica 

capaz de subsidiar uma prática pedagógica, a qual é voltada a possibilitar ao aluno pensar a 

respeito das estratégias discursivas utilizadas nos eventos de letramento, com vistas a alcançar 

melhores resultados. 

Partindo dessas considerações e da problematização da pesquisa, que coloca em foco o 

discurso do professor como elemento atuante na construção de identidades sociais, essa SD 

objetiva orientar professores para uma prática discursiva que amplia a visão de mundo dos 

alunos a respeito das diferenças, empoderando-o ser para questões discursivas em que valores 

éticos são levados em conta. 

Nossa proposta pretende trabalhar com o letramento como prática social, pensando em 

envolver alunos e professores num processo de interação, no qual valores éticos permeiam as 

discussões que culminarão com a produção de um documentário. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Os conteúdos a serem trabalhados serão organizados em módulos de uma SD com as 

referências bibliográficas que atendam ao objetivo inicial. Os pressupostos teóricos que 

fundamentam a SD são oriundos de vertentes as quais abarcam a concepção de linguagem de 

Bakhtin (1995); do Letramento como prática social, com Street (2014); e a noção de 

identidade sob a ótica dos Estudos Culturais, com Hall (1995). 

Para o desenvolvimento da SD, os pressupostos adotados são pautados em Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004). A SD é uma forma de ajudar os alunos a dominar melhor os 

gêneros discursivos. Trabalhar com gêneros significa adaptação à situação de comunicação 

que se faz presente. Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 82) "uma Sequência 

Didática é um conjunto de atividades escolares, organizadas de maneira sistemática, em torno 

de um gênero textual oral ou escrito". 
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TÓPICOS METODOLÓGICOS  

 

1. Exposição da proposta na instituição; 

2. Aproximação da realidade dos membros participantes; 

3. Estudos e discussões; 

4. Planejamento de eventos de letramento que valorizam a interlocução; 

5. Apresentação da SD. 

 

Diversidade e respeito às diferenças: uma abordagem possível no contexto escolar 

 

Esse projeto, produto de uma dissertação de mestrado intitulada "Os efeitos do 

discurso do professor na construção da identidade dos alunos", parte do viés em que a 

identidade se constrói a partir das interações do sujeito com seu meio social. Numa 

abordagem discursiva, a identidade é um processo em construção que nunca se acaba. E, neste 

processo, o sujeito se referencia e se constrói a partir das relações interpessoais. Sua 

identidade só pode existir inserida dentro de um contexto social, historicamente situado, no 

qual as práticas discursivas se estabelecem. 

Desse modo, a escola se apresenta como um ambiente rico em interações. Nesse 

sentido, é fundamental atentar para a significação dos valores presentes no discurso e na 

prática do professor, por colaborarem na construção da identidade dos alunos. 

Logo, por propiciar esse ambiente de interação, a escola deverá também acolher as 

particularidades de cada sujeito, promovendo o reconhecimento das diversidades, favorecendo 

assim a construção da identidade dos sujeitos. 

Assim, esse projeto foi elaborado como uma contribuição às práticas de letramento 

que acontecem na escola. Assim, propomos uma sequência didática que tem o objetivo geral 

de promover uma reflexão que aborde os valores éticos e sua relação com a formação 

identitária dos sujeitos. 

Como objetivos específicos intentamos: 

 Promover ambiente de respeito na escola, para que a diferença não seja tratada na 

óptica da exclusão, do desrespeito e da violência. 

 Despertar uma consciência crítica (FAIRCLOUGH, 2003, apud SILVA, 2008) nos 

alunos a fim de que, em suas práticas sociais diárias, seus modos de ação sejam 

voltados para o respeito às diferenças. 

O tema gerador escolhido foi: Diversidade e respeito às diferenças. 
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PROCEDIMENTOS 

Com o propósito de reflexão sobre a importância de se colocar no lugar do outro, de 

praticar a gentileza e de boas atitudes, 

sugerimos o vídeo e posteriormente uma 

dinâmica. 

1. Vídeo: "Fábula do porco-espinho" 

https://youtu.be/r9nN60aH9TU 

Objetivo:  

Oportunizar aos alunos a percepção de que cada um representa peça essencial para as 

relações entabuladas em sala de aula; 

 Perceber-se e perceber o outro como diferente; 

 Respeitar as diferenças. 

 

Discussão: 

1. Por que os porcos espinhos morriam? 

2. O que os espinhos representam? 

3. O que fizeram para superar o problema? 

4. O que significa a expressão “ter que conviver com as pequenas feridas que o outro causa?” 

5. Que contribuições essa história traz para o nosso cotidiano escolar? 

6. O que devemos fazer em relação às diferenças entre as pessoas nos grupos sociais dos quais 

fazemos parte? 
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Dinâmica de grupo: 

Serão escritas palavras em folha de papel sulfite e entregues para os alunos que, em 

duplas, deverão discutir o que representa para eles esse valor. Em seguida registrarão o que 

desejam para que esses valores melhorem a convivência escolar. 

Exemplo:  

 

 

 

 

 

Obs.: Construir os combinados para a sala de aula. 

UNIÃO para... AMIZADE para... AMOR para... 

COMPREENSÃO 

para... 

ATENÇÃO para... COMPANHERISMO 

para... 

GENTILEZA para... 

LÍNGUA PORTUGUESA    

A fábula dos porcos-espinhos 

         Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio.  Os 

porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos, assim se 

agasalhavam e se protegiam mutuamente, mas os espinhos de cada um feriam os 

companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor.   

         Por isso decidiram se afastar uns dos outros e voltaram a morrer congelados, 

então precisavam fazer uma escolha: ou desapareceriam da Terra ou aceitavam 

os espinhos dos companheiros. 

         Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam assim a 

conviver com as pequenas feridas que a relação muito próxima podia causar, já 

que o mais importante era o calor do outro. E assim sobreviveram.                            

 Fábula de domínio público 

         Moral da História: O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas 

perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e 

consegue admirar suas qualidades... De preferência mantendo uma certa 

distância, ou seja, respeitando o espaço do outro. Conviver não é uma tarefa fácil, 

mas com paciência e perseverança conseguiremos aprender a lidar e respeitar as 

diferenças. 
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2. Texto: "Ninguém é igual a ninguém" 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Discussão: 

 

1. O que você achou do texto? Isso realmente acontece? 

2.  Como você reage quando o chamam de uma forma da qual você não gosta? Comente. 

3. A partir da discussão, quando podemos dizer que na nossa escola: 

a) Todo mundo é igual? 

b) Todos são diferentes? 

 

3. Livro digitalizado: "Gente que mora dentro da gente" 

Ninguém é igual a ninguém 

    Moro em uma rua que não é grande nem pequena e tem gente de todo jeito. 

    Paulinho, meu vizinho da esquerda, é gorducho. Alguns meninos vivem 

gritando pra ele: “Paulinho baleia, saco de areia”. Ele chora e chora.  

    Joana, a vizinha da direita, é negra e sempre diz que queria ser branca. 

    Davi, que mora em frente, é ruivo e fica furioso quando chamam de cabeça de 

fogo. É fogo mesmo. (...) 

    Eu sou magrelo porque é assim que sou. Antes não gostava que ninguém 

mexesse comigo. Já tive apelido de palito, vareta, linguiça. 

    Agora nem dou bola mais pros apelidos, pois não sou linguiça, nem palito, nem 

vareta. Sou um menino chamado Danilo que não é gordo, nem médio, sou magrelo 

e bom das pernas. Não perco uma corrida. (...) 

    Já pensou se todos fossem iguais? Acho que as pessoas teriam que andar com o 

nome escrito na testa para não serem confundidas com as outras. 
 

Ninguém é igual a ninguém. Regina Otero e Regina Rennó, Ed. do Brasil. 

 

1- Após a leitura, faremos um bate-papo sobre o texto. Quais os aspectos do texto 

chamaram sua atenção? Ou mesmo que causaram um estranhamento?  
   

Atenção! Pense no que gostaria de comentar com a turma e aguarde a sua vez 

de falar. 
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https://youtu.be/Skgem3XAfHE 

 

Discussão:  

1. O que pode morar dentro da gente? 

2. O que significa dizer que "O gozado é que pensamos diferente de toda essa gente, mas no 

fundo somos toda essa massa de gente?" 

3. Que sentimentos podem existir dentro de nós? Como podemos lidar com esses 

sentimentos? 

4. Como devemos tratar o outro? Como você gosta de ser tratado? 

 

 

Dinâmica de grupo: 

Os alunos receberão uma folha de papel sulfite com o contorno de um 

corpo para que cada um registre com desenhos o que guardamos dentro 

da gente (pessoas, sentimentos, desejos, valores, animais, brinquedos, 

entre outros). Em seguida, deverão produzir um texto no qual 

registrarão por escrito o que desenharam. 
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4. Ciências - poema "Jardim" de Roseana Murray 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão: 

1. O que esse poema nos comunica? 

2. Que análise podemos fazer entre o poema e as relações que estabelecemos com as pessoas e 

o meio ambiente?  

 

Dinâmica: 

A turma será dividida em grupos de quatro ou cinco alunos. Pedir para que fiquem de 

mãos dadas em círculo e se numerem de 1 a 4 (ou 5). Explicar que ao sinal, cada um deverá ir 

ao centro do círculo e os colegas vão elogiar, falando das qualidades, do seu jeito, das coisas 

Jardim 

Infinito é o jardim 

Das delicadezas, 

Semeado desde 

O primeiro dia do mundo. 

Há que alimentá-lo, 

Hora por hora, 

Com palavras e gestos 

E pedaços de alma. 

Há que ser incansável 

Jardineiro: 

Para este jardim 

Cada sorriso é um sol 

 

                                  Roseana Murray 

 

 

 

Há que ser incansável 

Jardineiro: 

Para este jardim 

Cada sorriso é um sol 

 

                                  Roseana Murray 
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boas que ele faz. Quando todos terminarem, será importante refletir/falar sobre o sentimento 

que tiveram, suas conclusões da dinâmica. 

 

Atividade proposta após a dinâmica “Círculo das palavras de seda”. 
 

 

 

 

5. Vídeo: "Passarinhos" 

 

https://youtu.be/WGlg8RZSmJE 

 

 

 

 

Discussão: 

1. O que o fio pode representar? 

2. Como os passarinhos pousam no fio? 

3. Como eles reagem uns com os outros? 

4. Quem o pássaro maior pode representar? 

5. Qual a reação de todos os passarinhos diante dos pássaros maiores? 

6. Como o pássaro maior reage? 

7. Qual motivo os passarinhos tinham para não aceitarem o pássaro maior entre eles? 

8. A ação dos passarinhos gerou uma reação, essa reação foi positiva ou negativa? Comente. 

 

Obs.: Comparar os passarinhos com os alunos, o pássaro grande com a professora ou um 

aluno novato; com o colega maior da turma; o mais pesado, entre outros. 

OUVI E GOSTEI: 

_______________________

_______________________

__________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________ 

COMO ME SINTO... 
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Produção textual. 

 

5. História -  : "Menina bonita do laço de fita" 

https://youtu.be/XU23FT3vPZM 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão: 

1. O que a menina bonita do laço de fita tinha que a fazia diferente? Quais eram suas 

características? 

2. Todas as pessoas são iguais? Com quem a gente se parece? 

3. O que é ser bonito ou bonita?  

4. Se todos nós fôssemos iguais como seria nosso mundo?    

5. Qual era a cor da pele da menina? Parecia-se com o quê?  

6. E seu cabelo? O que sua mãe fazia nele? 

7. Como era o coelho? 

8. Qual conclusão o coelho chegou sobre a cor da pele da menina? 

9. Por que os filhotes do coelho nasceram um de cada cor?    

 

Dinâmica: 

Pedir para as crianças preencherem, em casa, sua árvore genealógica com fotos dos 

pais, dos avós paternos e maternos, formando assim uma árvore genealógica. Levar para a 

sala de aula e fazer uma exposição. Pedir para que olhem o cartaz com as fotos e que 

procurem, em seus familiares, alguma característica parecida com a sua.  

 

Conclusões: 

Nos vídeos, estão presentes cenas que buscam repertoriar os alunos sobre as práticas 

sociais que valorizam as diferenças.  Intrinsecamente entrelaçados estão temas que remetem a 

elas, levando o aluno a perceber a si e ao outro, para a construção da sua identidade, pois são 

nessas trocas que nos constituímos.  



 

132 
 

A partir disso, o professor poderá fazer aos alunos as seguintes perguntas para guiar 

uma discussão final:  

 

Dinâmica: Colcha de retalhos 

Objetivo: compreender a singularidade da natureza humana e as diversidades culturais para 

conviver harmonicamente na sociedade.  

Procedimento: Cada aluno receberá um quadrado de tecido para fazer seu autorretrato. Após o 

desenho deverão reunir e alinhavar os desenhos uns nos outros formando uma colcha de 

retalhos que será fixada numa parede da sala.  

Produto:  

O produto final deste projeto é a criação de um documentário produzido a partir de 

depoimentos gravados pelos alunos após cada aula (em seus smartphones utilizando a própria 

câmera do equipamento), registrando a suas opiniões perante as várias emoções despertadas 

em si e nos outros. Sugere-se marcar um dia para exposição do documentário aos alunos, 

como culminância do projeto. O Roteiro para os depoimentos dos alunos selecionados segue 

abaixo:  

1. O que vocês acharam dos vídeos e textos estudados? 

2. Vocês conhecem alguém que já sofreu ou sofre desrespeito pelo seu modo de ser? Como 

ele/ela se sentiu? 

3. Quais os danos que o desrespeito pode causar à pessoa? 

4. O que isso afeta nos sentimentos da pessoa? E nos seus? 

5. Você já percebeu alguém na escola que você acha diferente? Como você trata essa pessoa? 

Por quê? 

6. O que você aprendeu ao final deste projeto? 

Referências: 

DOLZ, Joaquim; NOVERRAZ, Michele; SCHNEUWLY, Bernard. Sequências didáticas 

para o oral e a escrita: apresentação de um procedimento. Tradução de Roxane Rojo e 

Glaís Sales Cordeiro. Campinas, SP: Mercado das Letras, 2004, p. 95-128.  
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Roteiro para entrevista com as professoras do 5ºAno  

 

 

1- Sexo e idade 

2- Formação 

3- Tempo na primeira fase da Educação Fundamental 

4- O que motivou sua escolha em tornar-se professora? 

5- O que você leva em consideração ao preparar suas aulas? 

6- Como você percebe os efeitos da sua mediação na construção das identidades dos seus 

alunos? 

  

 

 

 

Muito obrigada por sua colaboração! 
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Roteiro para entrevista com os alunos do 5º Ano 

 

1- Que importância tem a escola para você? E como você se sente quando chega a hora de vir 

para a escola? 

2- Qual o momento, no contexto da sala de aula, que você se sente mais à vontade para 

expressar suas ideias? Tem algum momento em que você se sente cerceado em sua 

expressão? Fale como isso acontece.  

 

 

 

Muito obrigada por sua colaboração! 
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ANEXOS 
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Textos da aula de História: "Açúcar - o ouro doce do Período Colonial" 

Senadores querem submeter ao 

Plenário decisão sobre plantio de 

cana na Amazônia 
    

Iara Guimarães Altafin | 15/05/2013, 13h40 - ATUALIZADO EM 02/03/2015, 14h51 

 

Agência Senado 

O senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) está recolhendo assinaturas em favor de 

recurso para levar a Plenário projeto que autoriza o plantio de cana-de-açúcar na 

Amazônia Legal, nas áreas desmatadas e também nos biomas cerrado e campos gerais 

(PLS 626/2011). 

O texto foi aprovado na terça-feira (14) na Comissão de Meio Ambiente (CMA), em 

decisão terminativa, e o recurso para o exame em Plenário pode ser apresentado até a 

próxima terça-feira (21), com a assinatura de pelo menos nove senadores. Caso 

contrário, a matéria seguirá para a Câmara dos Deputados. 

– Não faz nenhum sentido o plantio de culturas exóticas, principalmente monoculturas, 

na Amazônia. Há áreas em outras regiões, mais apropriadas para o cultivo de cana e 

produção de etanol. A Amazônia não foi feita para ser transformada em pasto ou em 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=102721
http://www12b.senado.gov.br:10701/noticias2/materias/2013/05/15/14/aprovado-plantio-de-cana-na-amazonia-legal
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monocultura – alertou Randolfe Rodrigues, observando que as áreas já desmatadas 

deveriam ser recuperadas. 

Além dos impactos ambientais, o senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), também 

contrário ao projeto, concorda com Randolfe e aponta prejuízos econômicos caso a 

proposta avance. 

– Essa liberação, além dos prejuízos ambientais, também traz um prejuízo enorme na 

qualidade do nosso etanol no mercado mundial – disse, ao lembrar que a Amazônia 

Legal ficou de fora de zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar para evitar o Brasil 

seja acusado de produzir o biocombustível à custa da destruição da Amazônia, o que se 

reverteria em barreira comercial. 

O parlamentar também refuta o argumento de que o projeto só autoriza a produção da 

cana em áreas já desmatadas. 

– O projeto é claro, autoriza o plantio de cana em áreas já antropizadas, mas também 

nas áreas de cerrado e de campos gerais na Amazônia. Essas áreas, especialmente o 

cerrado, são extremamente ricas em biodiversidade e fundamentais para a Amazônia. 

O texto, do senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), teve relatório do senador Acir Gurgacz 

(PDT-RO) e foi aprovado nesta terça-feira (14) pela Comissão de Meio Ambiente (CMA), 

recebendo cinco votos a favor, dois contrários e uma abstenção. 

Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado) 

Fonte: http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2013/05/15/senadores-querem-submeter-

ao-plenario-decisao-sobre-plantio-de-cana-na-amazonia 

 

Brasil pode reabrir Amazônia Legal a 

novas usinas de etanol 
Reuters 

 

Por Reese Ewing 

SÃO PAULO, 4 Jun (Reuters) - O Brasil planeja votar uma lei nas próximas semanas para reabrir 

grandes áreas da Amazônia Legal para usinas de cana-de-açúcar, reacendendo temores que de a 

produção de etanol acelere o desmatamento e crie um enorme desafio para a indústria de 

biocombustíveis do país. 

Ambientalistas estão preocupados que a votação do Congresso consiga derrubar uma proibição da 

expansão da cana na região, estabelecida em 2009, e aumente a pressão sobre o uso da terra em áreas 

http://www12b.senado.gov.br:10701/noticias2/materias/2013/05/15/14/aprovado-plantio-de-cana-na-amazonia-legal
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que equivalem a quase um terço da Amazônia Legal (região que vai além da floresta e responde por 58 

por cento do território brasileiro). 

Enquanto isso, a expansão das áreas ambientalmente sensíveis poderia prejudicar os planos dos 

produtores de etanol de abrir novos mercados de exportação, dizem os economistas. O projeto diz que o 

plantio poderia ser permitido em áreas desmatadas e nos biomas cerrado e campos gerais da Amazônia 

Legal. 

Investidores dizem que o alto custo de transportar combustíveis ao norte do Brasil torna a produção 

local de etanol um investimento econômico atraente, enquanto senadores da região apoiando o projeto 

acreditam que mais usinas poderiam na verdade ajudar a conter o desmatamento ilegal, e criaria 

empregos. 

"Não é como se fosse haver uma inundação de novas usinas de repente", disse o senador do Estado de 

Roraima, Acir Gurgacz, um dos apoiadores do projeto. "As usinas ainda têm que seguir leis 

ambientais... e a soja e o gado são permitidos, então por que não a cana?" 

Caso o projeto, aprovado pela Comissão de Meio Ambiente do Senado em maio, passe pelo Senado e 

pela Câmara dos Deputados nas próximas semanas, isso causará a derrubada da proibição durante um 

momento delicado. 

A principal associação de etanol de cana do Brasil está tentando convencer a Comissão Europeia em 

reconhecer o etanol como sustentável, o que poderia lhes dar um acesso especial a um importante novo 

mercado. 

O retorno do plantio de cana na região pode fazer com que seja mais difícil para os produtores serem 

reconhecidos no cobiçado mercado europeu. 

A lei propõe limitar a cana a áreas que somadas podem chegar a quase o tamanho da África do Sul, 

1,25 milhão de quilômetros quadrados, na Amazônia legal. As áreas foram desmatadas a décadas, e são 

mais parecidas com savanas, e portanto mais adequadas para a cana do que a floresta tropical. 

Apesar de seis usinas de açúcar operarem atualmente na região, novos projetos não conseguiram obter 

o licenciamento do Ibama, agência ambiental, ou acesso a créditos agrícolas a taxas subsidiadas dos 

principais bancos estatais do país desde 2009, quando a proibição entrou em vigor. 

A Amazônia Legal inclui áreas de cerrados e pastos desmatados nas últimas décadas, espalhadas pelos 

Estados do Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, Rondônia, Maranhão, Tocantins e 

Mato Grosso. 

Somente um pouco mais que dois terços dos cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados da 

Amazônia Legal são realmente florestas, que devem permanecer livres do plantio de cana das usinas. 

As áreas que poderiam receber a cana na Amazônia Legal poderiam ser de seis a dez vezes o tamanho 

do cinturão produtor de cana do Brasil na região centro-sul, onde há 8 milhões de hectares de cana 

sendo cultivados. 

No entanto, um grande aumento no plantio na Amazônia legal parece improvável, uma vez que o etanol 

lá produzido seria principalmente para o mercado local, e teria dificuldades para competir com os 

biocombustíveis mais baratos e mais eficientes do centro-sul. 
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DESAFIO DE IMAGEM 

Apesar de a Unica, principal associação da indústria de açúcar e etanol do país, afirmar que não 

conhece a forma final do projeto, e que até o momento não apoia ou se opõe oficialmente o retorno do 

plantio na região, ela já preferiu que a região permanecesse fechada para a cana no passado. 

A ampla distância entre o cinturão de cana do centro-sul e as áreas de grande desmatamento na 

Amazônia tem sido o ponto principal da argumentação que defende a sustentabilidade de seu etanol. Se 

as usinas de cana começarem a aparecer na região amazônica, mesmo que de maneira limitada, o poder 

de tal imagem poderia ser suficiente para gerar dúvidas na Europa e nos EUA, o que poderia impor 

barreiras contra as exportações brasileiras de etanol. 

"Permitir a cana... Cria algumas óticas desafiadoras sobre o uso indireto da terra... E de maneira mais 

generalizada sobre se a produção de cana causa o desflorestamento", disse Avery Cohen, um 

economista que está estudando o impacto do uso global da terra no Centro Nacional de Pesquisa 

Atmosférica em Boulder, no Colorado. 

Ambientalistas estão alarmados com os riscos de médio prazo do projeto de lei. Edgar Oliveira Rosa, 

um especialista em conservação do World Wildlife Fund, no Brasil, disse que a maior ameaça deve ser 

o deslocamento dos atuais donos de terras, caso a cana seja expandida. 

"Os preços da terra podem subir, e deslocar ranchos e fazendas existentes", disse Rosa. "Mesmo que as 

usinas não derrubem árvores, ela pode levar outros a fazê-lo". 

Fonte: http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/06/brasil-pode-reabrir-amazonia-legal-a-novas-

usinas-de-etanol.html 

 

 

Pesquisa analisa impacto ambiental da cana-de-açúcar 

Agência Fapesp  25 Mar 2013 14:03h 

Cana-de-açúcar crescendo com o sol ao fundo Mudanças no uso da terra que ocorrem 

atualmente em grande parte do mundo, com maior intensidade nas regiões tropicais – 

causadas pelos aumentos da população e da demanda por alimentos e energia –, têm 

provocado diversos impactos na composição química e na biodiversidade dos corpos d'água. 

No Brasil, algumas das alterações em rios e lagos resultantes da expansão do cultivo da cana-

de-açúcar e da soja e da substituição da floresta por áreas de pastagem de gado têm sido 

estudadas por pesquisadores do Centro de Energia Nuclear na Agricultura (Cena) da 

Universidade de São Paulo (USP), em parceria com colegas da Universidade de Washington, 

Ecosystem Center e Wood Hole Research Center – nos Estados Unidos –, além da 

Universidade de Potsdam (Holanda) e University of British Columbia, do Canadá. 

"Temos tentado, cada vez mais, realizar trabalhos interdisciplinares de pesquisa para tentar 

unir o conhecimento dos sistemas terrestre e aquático dentro de uma abordagem única, sem 

esquecer a ação do homem, que é extremamente importante nas mudanças de uso da terra", 

disse Maria Victoria Ramos Ballester, professora do Cena, à Agência FAPESP. 
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De acordo com Ballester, membro do Programa FAPESP de Pesquisa sobre Mudanças 

Climáticas Globais, o cultivo da cana-de-açúcar pode causar diversos impactos ambientais. 

Um deles é provocado pelo uso da vinhaça (subproduto do refino do álcool) como fertilizante 

para a cultura. A vinhaça é rica em nitrogênio, composto químico que, em excesso na água de 

rios e lagos, pode favorecer o crescimento de algas. 

Outro problema sério em relação ao cultivo dessa cultura agrícola é a questão da água. "Para 

produzir 1 litro de álcool combustível a partir da cana-de-açúcar são necessários 1,4 mil litros 

da água. É uma produção muito cara em termos de água", disse Ballester. 

Já a fuligem produzida pela queima da cana-de-açúcar durante a colheita, segundo a 

pesquisadora, contém um tipo de carbono diferente que pode ser assimilado em maior ou 

menor escala por organismos presentes em um rio, por exemplo. 

Ao se depositar no solo ou em um ecossistema aquático, o material modifica a ciclagem de 

carbono do meio. "A fuligem da cana acidifica o solo e a água e isso tem consequências para 

o ecossistema", disse Ballester durante o Simpósio Japão-Brasil sobre Colaboração Científica. 

Organizado pela FAPESP e pela Sociedade Japonesa para a Promoção da Ciência (JSPS), o 

evento foi realizado nos dias 15 e 16 de março, em Tóquio. 

De acordo com a pesquisadora, a soja necessita de 32% mais fósforo do que outras culturas e, 

a exemplo da cana-de-açúcar, retira muita água do solo. 

"A grande preocupação mundial com a expansão dos cultivos de soja, de cana-de-açúcar e de 

milho para produzir agroenergia é saber se as áreas de produção de alimentos serão 

substituídas por áreas para produção de energia, mas pouco se tem olhado para a questão da 

água", disse Ballester. 

"A maior parte das áreas de produção de agroenergia não tem água suficiente para manter as 

culturas com elevada produtividade e será necessário irrigá-las. Isso representa outro 

problema sério que irá mudar o ciclo da água", destacou. 

Elton Alisson 

com adaptações por novaCana.com 

Fonte: https://www.novacana.com/n/cana/meio-ambiente/pesquisa-analisa-impactos-das-

mudancas-no-uso-da-terra/ 
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Doce lucro 

A cana-de-açúcar reforçou o papel do Brasil na economia global e foi responsável pela 

invenção de uma nova sociedade. O negócio era ser “senhor” 

Stuart B. Schwartz 

1/7/2013  

 

O Brasil colonial não nasceu do açúcar, mas do pau-brasil. Foi a famosa madeira, da qual se extrai 

um corante, que primeiro deu motivos aos portugueses para se estabelecer e explorar a terra a que 

tinham chegado em 1500. Porém, foi a introdução da cana-de-açúcar e a dos engenhos, com sua 

tecnologia para a produção de açúcar, as verdadeiras responsáveis por transformar a colônia três 

décadas depois desse primeiro contato. O açúcar foi a madrasta da colonização, que por quase dois 

séculos regeu a história econômica, social e política do Brasil. E, em algumas regiões, continua a 

dominar. 

Ao longo da costa brasileira – primeiro em São Vicente, Pernambuco e Bahia, depois no Rio de 

Janeiro e em outras áreas – foi no espaço dos engenhos que a sociedade colonial tomou forma. Essa 

nova sociedade era fruto da Europa medieval, a partir do conceito jurídico de estados ou ordens, 

com nobres e plebeus, pagãos e cristãos, cristãos-novos e cristãos velhos. Foi modificada ainda com 

as novas realidades americanas de etnias ou raças. A presença de índios e africanos, que tinham 

diferentes cores de pele, culturas, religiões e línguas, criava novas hierarquias. 

Os engenhos não erigiram essa pirâmide social, mas a reforçavam. Nessas verdadeiras indústrias, os 

brancos eram os donos da terra e das moendas. Os indígenas e depois os africanos eram a força de 

trabalho. E cabia aos brancos pobres, mulatos, mestiços e libertos os chamados “ofícios 

mecânicos”. Essas fazendas se transformaram no espelho e na metáfora da sociedade brasileira: os 

brancos nas mais altas posições, os negros (ou índios) na mais baixa, e as pessoas de raças 
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misturadas, no meio. Gradações bem parecidas, aliás, com as da produção do açúcar: o branco 

como o mais valorizado; o de panela, escuro, e de menor valor; e o marrom, mascavo, no meio. 

Claro que sempre houve segmentos da sociedade que não estavam diretamente envolvidos na 

produção açucareira – como roceiros, boiadeiros, calafates (profissionais que vedam as frestas de 

uma embarcação) e sertanistas – mas era frequente, de um jeito ou de outro, que seus negócios (as 

plantações, o gado, as embarcações, os índios cativos) estivessem relacionados com a economia do 

açúcar. Até o surgimento de Minas Gerais como força econômica, era comum dizer que o Brasil era 

uma “sociedade e civilização do açúcar”. 

É fácil entender por quê. A produção do açúcar cresceu de forma rápida especialmente em 

Pernambuco e na Bahia. Em 1570, havia 60 engenhos no Brasil. Em 1630, eram 350 e produziam 

mais de 20 mil toneladas por ano. A riqueza estava sendo criada. No fim do século XVII, o lucro que 

a colônia dava a Portugal já era cerca de 50% maior que o seu custo de manutenção. Esse período 

de rápida expansão no século XVI, quando algumas fortunas foram criadas, foi possível em função 

dos altos preços do açúcar no mercado europeu. Já na década de 1620, guerras e retrações 

econômicas diminuíram as margens de lucro. Embora os preços tenham subido novamente em 1640, 

o início da competição com o açúcar das ilhas caribenhas nas décadas seguintes acabou abaixando 

os valores novamente. Junto a isso, a demanda nessas ilhas por trabalho aumentou o custo dos 

escravos no Atlântico. No fim da década de 1680, os senhores de engenho no Brasil reclamavam que 

a indústria açucareira estava quase falindo. Mas as guerras europeias novamente mudaram as 

condições do mercado, e os produtores brasileiros outra vez ganharam confiança. 

Depois de 1670, o Brasil nunca mais dominou o mercado do açúcar no Atlântico da mesma maneira 

que antes, mas a indústria açucareira permaneceu lucrativa. Na maior parte do século XVIII, os 

senhores de um engenho bem administrado contavam com um lucro anual de 5 a 10%. E em algumas 

décadas, como a de 1790, os ganhos foram consideravelmente maiores que isso. Também é 

importante lembrar que, até no ápice da mineração de ouro no século XVIII, o valor da produção 

agrícola sempre excedeu o do garimpo. Mesmo quando Barbados, Jamaica e outras ilhas se tornaram 

grandes produtores de açúcar, o Brasil produzia mais do que todos eles. Apesar das rivalidades e 

competições entre si, o setor açucareiro – os senhores de engenho, os lavradores de cana, os 

mercadores que entregavam o açúcar – continuaram sendo uma força política na colônia. 

O Brasil se tornou uma colônia de sucesso porque a coroa portuguesa podia taxar a produção e o 

comércio de açúcar, e percebia que a indústria açucareira crescia principalmente a partir de 

investimentos privados. Enquanto isso foi verdade, a coroa portuguesa deu aos produtores de açúcar 

alguma liberdade. O crescimento da produção de açúcar foi acompanhado por outra mudança e, de 

alguma forma, só foi possível graças a ela: a questão da mão de obra indígena. Na primeira metade 

do século da produção brasileira, os povos nativos foram contratados ou forçados a trabalhar no 

campo. Mas a relutância de guerreiros em trabalhar na agricultura – que eles consideravam serviço 

de mulheres – as doenças epidêmicas da década de 1560, as guerras de resistência, as leis reais 

contra a escravização dos indígenas (de 1570, 1595 e 1609), além dos esforços dos jesuítas que 

exigiam um tratamento mais digno para os índios, tornaram muito caro e difícil o uso de 

trabalhadores indígenas. A resposta veio da África. 

Os escravos africanos eram caros, mas os portugueses acreditavam que eles eram mais produtivos 

que os índios, e menos propensos a fugir ou a morrer de doenças. “Sem açúcar, não há Brasil; sem a 

escravidão, não há açúcar; sem Angola, não há escravos”, era um dito comum que mostrava a 

centralidade do açúcar, da escravidão e da África para a existência da colônia. O que saiu daí foi o 

sistema de plantation, que ao fim se espalhou pelas Américas, de Luisiana a Barbados, como uma 

forma clássica de produção do açúcar e, depois, para o cultivo de café, cacau e outras monoculturas 

A escravidão fazia parte de todos os aspectos da vida brasileira, mas nas áreas do açúcar os escravos 

eram frequentemente 70% da população. A alta mortalidade e as baixas taxas de fertilidade dos 
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escravos nessas áreas exigiam uma importação contínua de mais africanos – um fato que ajuda a 

explicar a presença e a persistência da cultura africana no Brasil. Quando o Conde de Arcos, 

governador da Bahia, reclamou com exasperação em 1760 que sua capitania era “uma terra de 

hotentotes [povo do sudoeste da África]”, ele estava reconhecendo a herança do açúcar. 

A influência do doce produto ultrapassava as porteiras dos engenhos. Quase todas as primeiras 

cidades brasileiras foram portos criados para exportar o açúcar e importar maquinário, materiais, 

comida e pessoas necessárias às moendas. Já a “incrível machina e fábrica”, como o padre Antônio 

Vieira chamou os engenhos, por sua vez, eram verdadeiras cidades: escravos, administradores, 

trabalhadores livres e artesãos se reuniam nas lavouras, o que reduzia a necessidade de pequenas 

vilas rurais e comunidades. As capelas, por exemplo, encontradas em muitos engenhos, serviam 

como centros da vida religiosa. Além disso, nos primeiros anos da colonização, os engenhos também 

tinham uma função defensiva contra ataques indígenas, ou seja, cada engenho era “uma nação 

dentro de si”, conforme comentou um contemporâneo. Outros observadores ressaltaram que, por 

estar tão diluído nesses pequenos pontos isolados, faltava ao Brasil colonial o senso de comunidade 

e coesão social. 

 

 

Nas cidades verdadeiramente constituídas era possível encontrar ainda figuras importantes, como 

mercadores portugueses e estrangeiros, advogados, inspetores, fiscais de impostos e oficiais do 

governo. Essa aglomeração até alimentava as tensões entre engenho e município, senhor de 

engenho e mercador, mas pesquisas recentes têm mostrado que as elites urbana e rural estavam 

muitas vezes interligadas, e que a posse de um engenho era um objetivo social, não apenas uma 

atividade econômica. Os senhores de engenho insistiam em usar esse título porque ele significava 

autoridade senhorial. Eles raramente se autodenominavam “fazendeiros”. Como na famosa 

passagem de padre Antonil (pseudônimo do jesuíta italiano Giovani Andreoni, que viveu no Brasil 

entre os séculos XVII e XVIII): “é título [o de senhor] a que muitos aspiram, porque traz consigo a ser 

servido, obedecido e respeitado de muitos”. 
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 Muitos dos senhores de engenho tinham origem plebeia ou eram cristãos-novos (ou seja, 

descendentes de judeus), mas agora viviam e agiam como se pertencessem a uma aristocracia. Eles 

eram apoiados pelos lavradores de cana, que não tinham capital suficiente para ter seus próprios 

engenhos, mas que, ainda assim, cultivavam a cana-de-açúcar em suas propriedades ou em terras 

alugadas. Essa classe era característica da economia brasileira do açúcar. Entre esses lavradores 

havia desde homens ricos com alto status até pobres e dependentes. O certo é que a maioria era 

branca e quase todos desejavam possuir seu próprio engenho. Por volta de 1710, quando o Brasil 

tinha 525 engenhos, havia cerca de 450 famílias controlando-os, e em torno de 2 mil famílias de 

lavradores. Juntos, eles formavam a elite colonial. Mesmo que fossem frequentes as dívidas com 

mercadores da colônia, o setor açucareiro encantava estes comerciantes: até eles buscavam ganhar 

prestígio social para também se tornarem senhores de engenho. 

Conforme a indústria açucareira se desenvolveu, o campo se ajustou ao seu produto principal e às 

suas necessidades. Gado, lenha e farinha de mandioca estavam todos ligados ao mundo dos 

engenhos. E no centro de tudo estava a safra de nove meses, com a qual o engenho operava dia e 

noite, moendo a cana e consumindo a lenha e as pessoas para produzir açúcar e riqueza. “Um 

engenho de açúcar é o horror, e todos os seus senhores são malditos”, disse o jesuíta Andrés de 

Gouvea, na Bahia, em 1627. Padre Antônio Vieira fez uma comparação do caldeirão de cobre e da 

fumaça que subia das caldeiras com o inferno. Em um famoso sermão, ele equiparou os escravos do 

engenho à paixão de Cristo. 

Vieira era um realista, cujo irmão era dono de engenhos na Bahia. Ele conhecia bem a economia da 

cana. Sempre reconheceu que a riqueza do açúcar assegurava o crescimento do Brasil. O seu 

comércio garantia a Portugal a capacidade de se manter independente e de defender o seu império 

contra as ameaças de conquistas dos holandeses invejosos ou a absorção pela vizinha Castela. 

Mesmo que no fim do século XVII Vieira tenha reconhecido que a frota brasileira, às vezes, 

carregava “mais queixas que caixas”, ele, como as demais pessoas, viram que o açúcar moldou o 

corpo e a alma da colônia, suas virtudes e seus pecados, e deu importância ao Brasil dentro do 

império de Portugal e da economia global. Esse legado continuaria de diversas formas bem depois 

de o açúcar deixar de ser o principal produto brasileiro. 

  

Stuart B. Schwartz é professor daUniversidade de Yale (EUA) e autor de Segredos internos: 

Engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-1835 (Companhia das Letras, 1995). 

 

Fonte: http://www.revistadehistoria.com.br/secao/capa/doce-lucro 
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A verdadeira história dos três porquinhos 

Jon Scieszka 

“Em todo o mundo as pessoas conhecem a história dos três porquinhos. Ou, pelo menos, 

acham que conhecem. Mas eu vou contar um segredo. Ninguém conhece a história verdadeira, 

porque ninguém jamais escutou o meu lado da história. Eu sou o lobo. Alexandre T. Lobo. Pode me 

chamar de Alex. Eu não sei como começou todo esse papo de Lobo Mau, mas está completamente 

errado. Talvez seja por causa de nossa alimentação. 

Olha, não é culpa minha se os lobos comem bichos engraçadinhos como coelhos e 

porquinhos. É apenas nosso jeito de ser. Se os cheeseburguers fossem uma gracinha, todos iam 

achar que você é Mau. Mas como eu estava dizendo, todo esse papo de Lobo Mau está errado. A 

verdadeira história é sobre um espirro e uma xícara de açúcar. E eu vou explicar pra vocês. 

No tempo do Era uma Vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para minha querida e 

amada vovozinha. Eu estava com um resfriado terrível, espirrando muito. Fiquei sem açúcar. Então 

resolvi pedir uma xícara de açúcar emprestada para o meu vizinho. Agora, esse vizinho era um porco. 

E não era muito inteligente também. Ele tinha construído a sua casa toda de palha. 
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Dá para acreditar? Quero dizer, quem tem a cabeça no lugar não constrói uma casa de palha. 

É claro que, assim que bati, a porta caiu. Eu não sou de ir entrando assim na casa dos outros.Então 

chamei: “Porquinho, você está aí?”. Ninguém respondeu. 

Eu estava a ponto de voltar para casa sem o açúcar para o bolo de aniversário da minha 

querida e amada vovozinha. Foi quando meu nariz começou a coçar. Senti o espirro vindo. Então 

inflei. E bufei. E soltei um grande espirro. Sabe o que aconteceu? Aquela maldita casa de palha 

desmoronou inteirinha. E bem no meio do monte de palha estava o Primeiro Porquinho – mortinho 

da silva. 

Ele estava em casa o tempo todo. Seria um desperdício deixar um presunto em excelente 

estado no meio daquela palha toda. Então eu o comi. Imagine o porquinho como se ele fosse um 

grande cheeseburguer dando sopa. Você não comeria também?  

 Bom, eu estava me sentindo um pouco melhor do resfriado, mas ainda não tinha 

minha xícara de açúcar. Então fui até a casa do próximo vizinho. Esse vizinho era irmão do primeiro 

Porquinho. Ele era um pouco mais esperto, mas não muito. Tinha construído a sua casa com lenha. 

Toquei a campainha da casa de lenha. Ninguém respondeu. 

Chamei: “Senhor Porco, senhor Porco, está em casa?”. 

Ele gritou de volta: “Vá embora Lobo. Você não pode entrar. Estou fazendo a barba de 

minhas bochechas rechonchudas”. 

Eu tinha acabado de pegar na maçaneta quando senti outro espirro vindo. Eu inflei. E bufei. E 

tentei cobrir minha boca, mas soltei um grande espirro. Você não vai acreditar, mas a casa desse 

sujeito desmoronou igualzinho a do irmão dele. Quando a poeira baixou, lá estava o Segundo 

Porquinho – mortinho da silva. Palavra de honra. 

Na certa você sabe que a comida estraga se ficar abandonada ao relento. Então fiz a única 

coisa que tinha de ser feita. Jantei de novo. Era o mesmo que repetir um prato.” Eu estava ficando 

tremendamente empanturrado. Mas estava um pouco melhor do resfriado. 

E eu ainda não conseguira aquela xícara de açúcar para o bolo de aniversário da minha 

querida e amada vovozinha. Então fui até a casa do próximo vizinho. Esse sujeito era irmão do 

Primeiro e do Segundo Porquinho. Devia ser o crânio da família. A casa dele era de tijolos. 

Bati na casa de tijolos. Ninguém respondeu. 

Eu chamei: “Senhor Porco, o senhor está?”. 

E sabe o que aquele leitãozinho atrevido me respondeu? 

“Cai fora daqui Lobo. Não me amole mais.” 

E ainda dizem que eu é quem sou grosseiro. Ele tinha provavelmente um saco cheio de 

açúcar. E não ia me dar nem uma xicrinha para o bolo de aniversário da minha querida e amada 

vovozinha. Que porco!! 
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Eu estava quase indo embora para fazer um lindo cartão de aniversário em vez do bolo, 

quando senti um espirro vindo. 

Eu inflei. E bufei. E espirrei de novo. 

Então o Terceiro Porquinho gritou: 

“E a sua velha vovozinha pode ir às favas.” 

Sabe, sou um cara geralmente bem calmo. Mas, quando alguém fala desse jeito da minha 

vovozinha, eu perco a cabeça. Quando a polícia chegou, é evidente que eu estava tentando 

arrebentar a porta daquele Porco. E todo o tempo eu estava inflando, bufando e espirrando e 

fazendo uma barulheira. O resto, como dizem é história. 

Tive muito azar: os repórteres descobriram que eu tinha jantado os outros dois porquinhos. E 

acharam que a história de um sujeito doente pedindo açúcar emprestado não era muito 

emocionante. Então enfeitaram e exageraram a história com todo aquele negócio de “bufar, 

assoprar e derrubar sua casa”. E fizeram de mim o Lobo Mau. 

É isso aí. Esta é a verdadeira história. Fui vítima de uma armação. Mas... Será que você pode 

me emprestar uma xícara de açúcar??? 
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Textos da aula de História : Júri simulado 
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A organização política no Brasil 

 

 Em diversas nações do mundo e no Brasil contemporâneo, o poder e atividades 

governamentais baseiam-se no princípio da divisão em três poderes: executivo, legislativo e 

judiciário. Em termos conceituais, essa divisão é baseada nas ideias de pensadores iluministas, 

como John Locke (1632 - 1704) e Charles de Montesquieu (1689 - 1755), e visa evitar os 

desvios e distorções caracterizados pela centralização dos poderes de governo em um 

indivíduo ou grupo social, como é o caso dos regimes autoritários e das antigas monarquias 

absolutistas. Assim, de acordo com Montesquieu, esse modelo tripartite implica não apenas 

em uma divisão das funções de governo necessárias a um Estado democrático, mas também 

em mecanismos de controle mútuo entre os diferentes poderes, de forma que nenhum deles se 

sobressaia, cometendo desvios que possam prejudicar os cidadãos. 

 O poder executivo é encarregado de realizar as diferentes tarefas administrativas 

necessárias ao bem comum, observados os limites determinados pelas leis vigentes. No 

Brasil, é formado por órgãos de administração direta, como ministérios e secretarias, e 

indireta, como empresas públicas e autarquias. 

 Por sua vez, o poder legislativo é incumbido da elaboração das leis, por meio das 

atividades de representantes democraticamente eleitos. Também cabe ao legislativo a 

aprovação de projetos de lei propostos pelo poder executivo, assim como a fiscalização de 

suas atividades administrativas (como, por exemplo, a correta destinação de recursos 

públicos). 

 A tarefa de interpretação das leis, de garantir os direitos individuais e coletivos e de 

mediar conflitos é de responsabilidade do poder judiciário. Cabem a esse poder o julgamento 

e a determinação de penas para indivíduos ou entidades que não estejam agindo de acordo 

com as leis. 

 Além da divisão dos poderes, as funções de governo no Brasil são divididas também 

em três diferentes esferas: federal, estadual e municipal. A cada uma dessas esferas 

correspondem diferentes atribuições, mecanismos administrativos e até mesmo sistemas de 

tributação. Dessa maneira, apesar de representarem o poder executivo, o Presidente da 

República, os governadores dos estados e os prefeitos possuem atribuições e 

responsabilidades distintas, de acordo com sua esfera de atuação. Por exemplo, no caso do 

sistema educacional brasileiro, existe uma divisão de responsabilidades entre municípios, 

estados e governo federal: aos municípios cabe o gerenciamento de pré-escolas e do ensino 

fundamental; os estados devem organizar a oferta de ensino médio, mas atuando com os 

municípios no ensino fundamental; ao governo federal, cabe a regulação do sistema como um 

tudo e, de forma específica, do ensino superior. 

 De forma semelhante, o poder legislativo se divide em diversas esferas com 

organizações distintas: câmaras de vereadores no caso dos municípios, assembleias 

legislativas unicamerais no caso dos estados, e o Congresso Nacional (composto pela Câmara 
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dos Deputados e o Senado) no nível federal. No caso do poder judiciário também se observa 

uma divisão entre órgãos e tribunais federais e estaduais. No entanto, não existem tribunais 

municipais. Nesse caso, um certo número de municípios podem compor uma comarca, sob o 

comando de um juiz de direito. 

 Em seguida, procure relacionar o conteúdo abordado na etapa anterior e as 

informações sobre a organização política no Brasil, os diferentes poderes e esferas. Instigue os 

alunos a pensarem nos problemas específicos, tentando relacioná-los com as diferentes 

atribuições dos poderes e esferas de governo. Organize as respostas e intervenções dos alunos, 

para fazer um júri simulado, no seguinte quadro: 

 

Pontos positivos/ 

Pontos negativos 

Poder responsável Acusação Defesa 

 

Desvio do dinheiro 

da Petrobrás 

 

 

Judiciário/Federal 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

  É possível que certos problemas e reivindicações levantados anteriormente (com base 

na entrevista de Veja ou sugeridos pela turma) não se enquadrem no esquema proposto acima, 

como no caso de demandas mais amplas como o "fim da corrupção". Nesses casos, estimule 

os alunos a explorar a questão, sugerindo causas e soluções para os problemas apontados, e 

também possíveis formas de atuação dos diferentes poderes que compõe os governos no 

Brasil. 
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 Para entender a corrupção: 

 

 Muitas vezes a corrupção parece ser um fenômeno constante na política brasileira. É 

quase impossível as pessoas discutirem as atividades dos políticos no Brasil sem alguma 

menção ao ato de "tirar vantagem", ou de uso da posição ou cargo público em proveito 

próprio. A condenação da sociedade é forte: recentemente (e em resposta aos protestos 

recentes) foi aprovada no Senado o Projeto de Lei que altera o Código Penal, transformando a 

corrupção ativa e passiva, o peculato, a concussão e o excesso de exação (cobrança de 

impostos indevidos) em crimes hediondos (saiba mais aqui). 

 Ainda que medidas como essa sejam um passo importante para a resolução desse 

problema, não há esperanças de que o problema se resolva tão cedo. Sobretudo, é preciso 

entender e reconhecer que esse é um problema histórico da nação brasileira, e não apenas da 

política, em um sentido estrito. Para especialistas como Raymundo Faoro e Roberto DaMatta, 

as origens históricas da corrupção no Brasil remontam a nosso passado colonial e 

patrimonialista. 

 De forma mais detalhada, segundo DaMatta (leia entrevista aqui), tratam-se de "velhas 

práticas que já se observavam à chegada de dom João VI. Quando desembarcou no Rio de 

Janeiro, um de seus primeiros atos foi confiscar um lote de casas para dar de presente à corte. 

Mais tarde, o então imperador dom Pedro I sairia distribuindo títulos de nobreza aos parentes 

da marquesa de Santos, então sua amante." Mesmo com o advento da República e a chegada 

do capitalismo, a sociedade brasileira estaria ainda presa às práticas de seu passado colonial. 

 Patrimonialismo: trata-se de uma confusão entre os limites do público e privado. Em 

regimes políticos caracterizados pelo patrimonialismo, uma pequena classe ou grupo detém o 

poder e o controle da burocracia e bens do Estado. Para o sociólogo Max Weber, o 

patrimonialismo é uma forma de dominação essencialmente tradicional, característica de 

regimes antigos. 

 A historiadora Denise Moura, ao comentar a corrupção em diversos níveis da 

burocracia colonial brasileira afirma que a coroa portuguesa, incentivava os desbravadores e 

imigrantes vindos da Europa com diversos favores e regalias, de forma a garantir a ocupação 

e colonização do Brasil. Segundo ela, "a coroa portuguesa estimulava pessoas e dizia: 'vão 

para o interior e podem mandar à vontade por lá', na tentativa de garantir a soberania do 

império com alguém morando no local" (leia artigo aqui). 

 É preciso notar também que a reprodução das práticas de corrupção e uso indevido dos 

recursos públicos está diretamente relacionada ao "jeitinho brasileiro", isto é, um traço de 

comportamento do povo brasileiro, caracterizado pela tolerância à transgressão das regras 

formais estabelecidas. Em sua forma mais branda, é uma forma do cidadão brasileiro 

"contornar" restrições objetivas para obter um resultado imediato.  De certa forma, é 

uma resposta criativa às restrições burocráticas do Estado, onde o indivíduo comum tem 

poucas formas de atuação e influência. Infelizmente, se apresenta também nas práticas de 
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funcionários públicos e pessoas em posição socioeconômica privilegiada, que constantemente 

utilizam o recurso do "você sabe com quem está falando?" para obter vantagens ou para 

contornar as leis. 

 Assim, de certa forma, é possível afirmar que o Brasil é um país dividido entre um 

modelo antigo, tradicional e patrimonialista, e processos de modernização e massificação, 

característicos dos Estados burocráticos modernos, onde o Estado é supostamente neutro, 

tratando os cidadãos de forma indistinta perante as leis e o governo. 

 Para concluir esta etapa, discuta o texto e a questão da corrupção com a turma. Para 

estimular a conversa, utilize perguntas como: a corrupção é exclusividade dos políticos? Ela 

pode ser localizada em apenas um setor ou atividade, ou é um traço característico do Brasil? 

O "jeitinho" e o favorecimento pessoal ainda prevalecem no Brasil? Esse é um problema 

exclusivo do sistema político? Como combater um problema que está enraizado na cultura do 

país? Qual o papel do eleitor? 

 

Textos para enriquecer o júri simulado 

 

Texto 1 

Operação Lava Jato 

A Operação Lava Jato da Polícia Federal começou localmente em Curitiba, investigando uma teia de 

doleiros acusados de lavagem de dinheiro, mas encontrou um esquema de corrupção na Petrobras 

armado durante os governos do PT com o objetivo de financiar campanhas políticas e, de quebra, 

enriquecer bandidos do colarinho-branco. As investigações avançaram na hierarquia política do Brasil 

até chegar à inimaginável situação de ter o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente 

Dilma Rousseff citados por um peixe grande caído na rede – justamente o caixa do esquema, o 

doleiro Alberto Youssef. Maior escândalo de corrupção da história da República, o petrolão lavou pelo 

menos 10 bilhões de reais, segundo as investigações da Polícia Federal. Para se ter uma ideia, o 

mensalão sangrou os cofres de instituições públicas e privadas do país em cerca de 173 milhões de 

reais. 

http://veja.abril.com.br/infograficos/rede-escandalos/rede-escandalos.shtml 

Texto 2 

Mais Médicos para o Brasil, mais saúde para você 

 

O Programa Mais Médicos (PMM) é parte de um amplo esforço do Governo Federal, com apoio de 

estados e municípios, para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Além de levar mais médicos para regiões onde há escassez ou ausência desses profissionais, 

o programa prevê, ainda, mais investimentos para construção, reforma e ampliação de Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), além de novas vagas de graduação, e residência médica para qualificar a 

formação desses profissionais. 
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Assim, o programa busca resolver a questão emergencial do atendimento básico ao cidadão, mas 

também cria condições para continuar a garantir um atendimento qualificado no futuro para aqueles 

que acessam cotidianamente o SUS. Além de estender o acesso, o programa provoca melhorias na 

qualidade e humaniza o atendimento, com médicos que criam vínculos com seus pacientes e com a 

comunidade. 

O Mais Médicos se somou a um conjunto de ações e iniciativas do governo para o fortalecimento da 

Atenção Básica do país. A Atenção Básica é a porta de entrada preferencial do Sistema Único de 

Saúde (SUS), que está presente em todos os municípios e próxima de todas as comunidades. É 

neste atendimento que 80% dos problemas de saúde são resolvidos. 

Os brasileiros já estão pagando mais pelas contas de luz. Com a entrada em vigor da revisão 

extraordinária das tarifas aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na última sexta-

feira (27), as contas subiram, em média, 23,4%. 

Para os consumidores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a alta é de 28,7%, na média – 4,5 vezes 

maior que a aplicada para aqueles que vivem em estados do Norte e Nordeste, que será de 5,5%, 

também na média. 

http://maismedicos.gov.br/conheca-programa 

 

Texto 3 

Aumento de energia 

Anael aprova aumento no valor da taxa extra da bandeira tarifária 

Consumidores vão pagar R$ 22,06 bilhões para fundo do setor elétrico 

Entenda o que está fazendo a conta de luz subir 

Custo extra nas contas de luz pode superar R$ 23 bilhões, diz Aneel 

Reajuste extra deve encarecer contas de luz a partir de março 

Governo não fará mais aporte ao setor elétrico e energia terá alta maior 

Essa diferença ocorre porque os consumidores das três primeiras regiões terão mais custos para 

cobrir com essa revisão extraordinária. Um exemplo é a energia gerada pela hidrelétrica de Itaipu, 

que atende a todo o país e foi reajustada em quase 50% em 2015, mas que é repassada apenas às 

contas de luz de moradores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

Ao todo, a Aneel autorizou o reajuste das tarifas de 58 das 63 distribuidoras de energia do país. Os 

cerca de 1,2 milhão de consumidores da AES Sul, que atende em 118 cidades do Rio Grande do Sul, 

terão o maior reajuste, de 39,5%. 

Foi rápido demais o repasse do aumento do preço dos combustíveis nas refinarias para o preço das 

bombas dos postos. Bastou um dia apenas e em todas as cinco capitais que as equipes do Bom Dia 

Brasil percorreram, a gasolina e o diesel já estão mais caros. E o Procon está de olho para conter os 

abusos. 
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Você para para abastecer o carro, olha a bomba e: “Um susto danado. Eu sempre abasteço no posto, 

mas levei um susto quando vi o preço, horrível”, conta o aposentado Marco Aurélio Rocha. Mal a 

Petrobrás anunciou o reajuste do preço da gasolina e do diesel, e o motorista logo viu o preço subir. 

Esse foi o segundo aumento feito pela Petrobras em menos de um ano. Antes desse último reajuste, 

a gasolina já tinha subido quase 10% nas bombas em 2015. E o consumidor já começou a sentir no 

bolso a mudança no preço esta semana. 

“Não tem jeito, a gente tem que abastecer. Por causa da gasolina, tudo aumenta, os transportes, frete 

aumenta, mercadoria aumenta, tudo aumenta, é uma cascata”, relata o empresário Carlos Alberto 

Peluso. 

Em Goiânia, consumidores também reclamaram. “Eu acho que o custo está meio alto, então a gente 

vai abastecendo de vez em quando, vai parceladamente”, diz uma mulher. 

Bom Dia Brasil: O que que o sindicato pode fazer em relação a isso para proteger o consumidor? 

José Batista Neto, presidente do SindPosto (GO): Nada, porque o mercado é livre. O sindicato não 

pode fazer. Preço não é atividade sindical patronal. 

Em Salvador, a gasolina ficou em média R$ 0,20 mais cara. Teve fila nos postos que ainda não 

tinham subido os preços. A mesma coisa aconteceu em Belo Horizonte. Em Porto Alegre, o repasse 

foi imediato em vários postos. O Procon prometeu investigar. 

“Transmitir ao consumidor final um reajuste que ainda não foi sentido pelo fornecedor é, de fato, uma 

vantagem manifestamente excessiva, como diz o Código de Defesa do Consumidor por parte do 

fornecedor”, garante o diretor-executivo do Procon de Porto Alegra, Cauê Vieira. 

O aumento passou a valer na quarta-feira (30) nas refinarias. E no dia seguinte, postos já estavam 

cobrando mais caro no Rio de Janeiro. O Bom Dia Brasil foi em alguns deles para ver se o preço era 

o mesmo da semana passada, quando a Agência Nacional do Petróleo fez o último levantamento. 

Os donos reajustaram rápido. Em um na Lapa, o litro da gasolina custava R$ 3,69. Na quinta-feira à 

tarde estava R$ 3,72 na bomba. Em outro, no Flamengo, de R$ 3,71 passou a R$ 3,79. 

O especialista em energia da Coppe-UFRJ, Luiz Pinguelli Rosa, criticou o repasse imediato do preço 

na bomba. 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/02/aneel-aprova-aumento-no-valor-da-taxa-extra-da-

bandeira-tarifaria.html 

 

Texto 4 

Superlotação nos presídios 

Em junho de 2014, o número de presos no Brasil superou 570 mil pessoas, tornando o País o terceiro 

maior em população carcerária do mundo, apenas atrás de Estados Unidos e China, segundo dados 

do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em doze anos, o crescimento carcerário foi de mais de 

620%, enquanto o populacional foi em torno de 30%. 

 

A crise é grave e não tem perspectivas de ser resolvida. Este é o diagnóstico de Paulo Malvezzi, 

assessor jurídico da Pastoral Carcerária, a principal organização de fiscalização dos Direitos 
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Humanos nos presídios brasileiros. Segundo ele, o governo de Dilma Rousseff (PT) assegurou 

ganhos sociais importantes, mas ao mesmo tempo reprime duramente os setores mais pobres da 

sociedade, seja por meio das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) ou da violência policial 

direcionada contra populações de jovens pobres e negros. "O Brasil, sob a administração do PT, vem 

adotando a lógica de mais vagas para mais presos", afirma. "As principais políticas federais na área 

de segurança pública são direcionadas à repressão e à construção de novos presídios." 

Confira os principais trechos da entrevista: 

CartaCapital: O Brasil é um País que prende muito, prende quem não deveria estar preso e recupera 

pouco. Esta estratégia agrava ainda mais o problema pois aumenta a população carcerária. O que 

precisa ser revisto em relação à política prisional do governo Dilma no primeiro mandato? 

Paulo Malvezzi: A Dilma deu seguimento às políticas que o Lula já havia implantando em seus oito 

anos de governo. Então, o governo federal do PT, na verdade, se caracterizou como o governo do 

encarceramento em massa. Neste período tivemos o maior aumento da população prisional do País, 

sendo que 43% é provisória, ou seja, ainda aguarda julgamento. Apesar deste cenário, nenhuma 

política foi adotada para que se pudesse modificar estruturalmente esse quadro. Tanto o governo 

Lula quanto o governo Dilma são responsáveis pelo atual quadro de encarceramento massivo. Houve 

algumas políticas progressistas e alterações processuais interessantes, mas que não foram 

articuladas dentro de um programa efetivo de encarceramento e, por isso, foram ineficazes. O maior 

investimento do governo federal na área de segurança tem sido na construção de presídios, seja 

construindo presídios federais ou financiando a construção de presídios nos estados. E temos 

repetido que quanto mais presídios, mais presos teremos. Esse dinheiro deveria ser revertido para 

programas que evitem o encarceramento. 

CC: O Brasil vive uma situação crítica de superlotação e de violações contra os Direitos Humanos nos 

presídios. Com isso, como é possível equalizar as superlotações com o fim da política de 

encarceramento em massa? 

PM: O governo brasileiro é incapaz de dar conta da população prisional atual. Isso é reconhecido pela 

ONU e admitido por diversos representantes do governo e do Judiciário. Para gerenciar o tanto de 

pessoas que o Brasil pretende prender, teremos que fechar hospitais e escolas para financiar esse 

posicionamento. A discussão não é mais vagas, mas menos presos. Precisamos avançar isso dentro 

de uma política integrada. A gestão prisional passa também pelo Legislativo e o Judiciário, não só 

pelo Executivo. Se não tivermos uma diretriz política de que o encarceramento envolve os três 

poderes, com o Executivo atuando nesse sentido, sempre teremos reformas ineficazes. 

 

CC: Falta outro posicionamento na jurisprudência brasileira para usar mais penas alternativas e 

prender menos? 

PM: Não é uma questão somente de penas alternativas. As penas alternativas sempre foram 

utilizadas para crimes não cobertos pelo Código Penal e nunca como um substitutivo para a pena. 

Hoje, a formação dos juízes o leva a colocar em prática aquilo o que a sociedade sempre pede: mais 

encarceramento. Algo que poderia influenciar na redução do encarceramento é a criação de 

mecanismos de democratização da gestão do Judiciário. Algo que permitisse à população pressionar 

o Judiciário. 

http://www.cartacapital.com.br/politica/o-governo-dilma-e-extremamente-repressivo-4045.html 
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Texto 5 

Programa "Minha casa" 

 

24/06/2015 11h47 - Atualizado em 24/06/2015 12h03 

Falta de verba atrasa 'Minha Casa Minha Vida' no ES, diz construtora 

Uma das empresas disse que ainda precisa receber R$ 2 milhões.  

Governo alega que já repassou R$ 7 bilhões para o programa. 

Naiara Arpini e Mário Bonella 

Do G1 ES e da TV Gazeta 

Cadastrados no programa do Governo Federal 'Minha Casa Minha Vida' há anos, alguns capixabas 

estão longe de realizar o sonho da casa própria. Obras que já deveriam ter sido entregues em 2014 

estão praticamente paradas, em municípios do Espírito Santo. As construtoras alegam falta de 

pagamento por parte do governo.  A Caixa, por sua vez, informou que pagou todas as obras que 

foram vistoriadas até o dia 10 de maio. 

Em Linhares, no Norte do estado, são 1592 casas do Minha Casa Minha Vida que estão vazias, sem 

nenhum morador. Gente como diarista Lucileia Santos, que se inscreveu no programa em 2010 e 

continua morando em uma rua cheia de lama, na casa de madeira com cozinha, banheiro e um 

quarto, que ela divide com dois netos. 

Sem previsão de entrega das obras, Lucileia continua na casa simples (Foto: Reprodução/ TV 

Gazeta) 

Sem previsão de entrega das obras, Lucileia continua 

na casa simples (Foto: Reprodução/ TV Gazeta) 

Como diarista, ela ganha R$500. Dessa quantia, R$ 200 vão para o aluguel. “Eu não ganho lá essas 

coisas para poder pagar aluguel caro. E aqui é área de risco. Quando vem a enchente, prejudica 

muito a gente aqui dentro”, disse a diarista. 
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A previsão inicial era que o condomínio onde Lucileia quer morar fosse entregue em 2012. Mas na 

época choveu muito e a obra atrasou. Era preciso construir uma barragem para evitar alagamentos. 

Mas a barragem não foi feita. A construtora informou que espera até hoje uma licença ambiental para 

fazer a barragem. E as casas continuam vazias. 

saiba mais 

Por causa de dívidas, obras do Minha Casa Minha Vida atrasam no ES 

Famílias esperam fim de obras do 'Minha Casa Minha Vida', no ES 

Imóveis do 'Minha Casa Minha Vida' estão com obras paradas, no ES 

Obra do 'Minha Casa Minha Vida' tem infiltrações e rachaduras, no ES 

Em Colatina, no Noroeste, são mais de 400 casas que, pelo prazo inicial, já deveriam estar ocupadas 

desde o ano passado. A empresa também alegou que a chuva atrasou a obra e já adiantou que esse 

ano o atraso vai continuar. Mas a explicação não é chuva e sim a falta de dinheiro. A construtora 

alega que não está recedendo o pagamento em dia e, por isso, a obra está parada. 

A Construtora Arpa, que fez as casas, disse que tem R$ 2 milhões para receber. Sem esse dinheiro, 

não tem casa concluída e muito menos entregue. “Mais de sete meses que está praticamente parada 

e existem as discussões com a Caixa a respeito de contrato, nós vamos entregar assim que 

recebermos da Caixa Econômica”, disse o empresário João Meneguelli. 

Outras casas ficam na cidade de Aracruz, no Norte do estado. Na placa, está escrito que deveria 

estar tudo pronto no ano passado. A empresa disse que pretendia entregar em julho deste ano, mas 

devido ao atraso no pagamento, só deve terminar as obras no ano que vem. 

O pedreiro Solivan dos Santos se cadastrou no programa há seis anos. Em 2013, o prédio em que 

ele morava desabou com a enchente que atingiu a cidade de Colatina. Hoje, ele mora em uma casa 

com uma ajuda da prefeitura: o aluguel social. 

Para ele, que é pedreiro, fica ainda mais difícil aceitar tanta demora para entregar as casas. “É difícil, 

porque se a gente tem um compromisso com uma pessoa, se a gente marca o prazo de entregar uma 

obra, a gente tem que entregar. Não ficar enrolando, demorando”, desabafou. 

Também há capixabas esperando pelas casas em Jaguaré, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e 

na Serra. 

Outro lado 

O Ministério das Cidades informou que este ano já enviou R$ 7 bilhões de reais para o Minha Casa 

Minha Vida em todo o Brasil. No Espírito Santo, o dinheiro vai para a Caixa Econômica, que faz o 

pagamento depois de conferir se as obras foram feitas corretamente. 

A Caixa informou que pagou todas as obras que foram vistoriadas até o dia 10 de maio. Mas não 

disse exatamente quais foram essas obras vistoriadas. 

Sobre a construção do dique para evitar alagamentos no residencial em Linhares, o Iema informou 

que precisa que outros órgãos públicos mandem informações e só depois pode autorizar a obra. 

http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2015/06/falta-de-verba-atrasa-minha-casa-minha-vida-no-es-

diz-construtora.html 

 


