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Resumo  

 

Este trabalho tem por objeto a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro e seus 

efeitos discursivos sobre a formação continuada de professores. A Olimpíada configura uma 

ação conjunta do Ministério da Educação (MEC), da Fundação Itaú Social (FIS) e do Centro 

de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). Tem como 

propósito declarado fortalecer a educação no país, aperfeiçoando as práticas de leitura e escrita 

dos alunos brasileiros e proporcionando oportunidades de formação para seus professores. 

Analisam-se tais objetivos com especial atenção aos processos de compreensão responsiva 

ativa dos docentes, tendo por base seu escopo dialógico. Nesse sentido, buscou-se verificar, 

por meio do exame dos discursos mobilizados pelos docentes envolvidos, como e em que 

medida as orientações teórico-metodológicas a eles dirigidas interferem em suas concepções 

de ensino de língua. Tais elementos discursivos e dialógicos são investigados mediante o 

estudo do gênero Relato de Prática, produzido pelos professores inscritos na Olimpíada, bem 

como mediante o exame do referencial teórico indicado na formação e apresentado pelos 

Cadernos de Orientação para o professor. Tais cadernos também consideram os paradigmas 

bakhtinianos ao lado da metodologia de sequências didáticas, fundamentada nas reflexões de 

Schneuwly e Dolz. Trata-se, portanto, de uma pesquisa que constituiu seu corpus pela crítica 

documental dos gêneros referidos. Entre os princípios teóricos fundamentais dessa 

investigação encontram-se a arqueologia foucaultiana, a teoria de gêneros bakhtiniana, e a 

análise de discurso faircloughiana. 

 

Palavras-chave: Olimpíada, discurso, formação docente.  

  



  

THE OLIMPIAN OF PORTUGUESE LANGUAGE WRITING THE FUTURE 

AS A DISCURSIVE RAREFACTION DEVICE IN TEACHER FORMATION 

 

 

Abstract 

 

This project aims at the Portuguese Language Olympiad Writing the Future and its 

discursive effects on the continuing formation of teachers. The Olympiad is a joint action of 

the Ministry of Education (MEC), Fundação Itaú Social (FIS) and the Center for Studies and 

Research in Education, Culture and Community Action (Cenpec). Its declared purpose is to 

strengthen education in the country, improving the reading and writing practices of Brazilian 

students and providing training opportunities for its teachers. These objectives are analyzed 

with special attention to the processes of active responsive understanding of the teachers, based 

on their dialogic scope. In this sense, it is sought to verify, through the examination of the 

speeches mobilized by the teachers involved, how and to what extent the theoretical-

methodological orientations addressed to them interfere in their conceptions of language 

teaching. Such discursive and dialogical elements will be investigated through the study of the 

“report of practice” genre, produced by teachers enrolled in the Olympiad, as well as by 

examining the theoretical reference indicated in the training and presented by the Guidance 

Notebooks for the teacher. These notebooks also consider the Bakhtinian paradigms alongside 

the methodology of didactic sequences, based on the reflections of Schneuwly and Dolz. It is, 

therefore, a research that will constitute its corpus by the documentary critique of the referred 

genres. Among the fundamental theoretical principles of this investigation are foucauld 

archeology, Bakhtinian gender theory, and faircloughian discourse analysis. 

 

Keywords: Olympiad, discourse, teacher training. 
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Ninguém sabe o que sou quando rumino. Posso 

dizer, sem medo de errar, que rumino muito 

melhor do que falo. A palestra é uma espécie 

de peneira, por onde a idéia sai com 

dificuldade, creio que mais fina, mas muito 

menos sincera. Ruminando, a idéia fica íntegra 

e livre. Sou mais profundo ruminando; e mais 

elevado também. 

 

Machado de Assis, Bons dias! 

  



9 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho pretendo apresentar um estudo sobre os Relatos de Prática escritos pelos 

professores participantes da Olímpiada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro 1 , na 

tentativa de perceber a influência do programa na prática e na formação discursiva dos docentes. 

O objeto escolhido e seu recorte são fruto de um percurso pessoal, que apresento a seguir por 

acreditar que traz sentido ao estudo. 

Durante a minha vida escolar, seja como aluna no ensino básico, que cursei na Escola 

Estadual 5 de Janeiro e no Colégio Estadual Deputado José Alves de Assis, na cidade de 

Sanclerlândia ‒ Goiás, seja como aluna do curso de  Letras (Português/Inglês) da Faculdade de 

Filosofia Cora Coralina, na cidade de Goiás, fui adquirindo uma cultura estabilizada sobre o 

ensino da língua materna, em que predominava o ensino da gramática normativa, 

acompanhando o livro didático, exercícios e provas quase sempre individuais. Ao me tornar 

professora, não fazia diferente do que tinha aprendido. Porém, como professora da rede estadual 

de ensino de Goiás, após 10 anos de prática em sala de aula, atuando no Ensino Fundamental II 

e Ensino Médio, fui convocada para participar do grupo de apoio da Secretaria Estadual de 

Educação, Cultura e Esporte ‒ Seduce-GO ‒, auxiliado pelo Centro de Estudos e Pesquisa em 

Educação, Cultura e Ação Comunitária ‒ Cenpec ‒  e por professores universitários convidados. 

Nesse trabalho, fizemos o acompanhamento da formação de professores da rede estadual, com 

estudos, projetos, avaliações e retomadas de resultados.   

Enquanto realizávamos o trabalho na Secretaria, tomamos conhecimento de e fomos 

convidadas a participar da organização da Olímpiada de Língua Portuguesa Escrevendo o 

Futuro (OLP). A vivência com esse projeto, de 2008 a 2017, levou-me a muitas indagações 

sobre a prática de ensino da língua materna, pois a OLP provocava ações mais produtivas do 

que as que eu conhecia. Essas perguntas me levaram a procurar fazer a pós-graduação, que 

gerou o pré-projeto intitulado A influência discursiva da Olimpíada de Língua Portuguesa 

Escrevendo o Futuro na formação docente, o primeiro esforço de compreender a dinâmica dos 

sujeitos e discursos nesse âmbito específico.  

Minha decisão em submeter-me ao processo seletivo para o Mestrado do PPGLL da UFG 

deveu-se à minha experiência como professora e coordenadora estadual da  OLP, na qual 

identifiquei, no gênero Relato de Prática, produzido pelos professores, uma possibilidade de 

                                                 
1  Utilizaremos esta sigla, em todo o trabalho, em referência à Olímpiada de Língua Portuguesa 

Escrevendo o Futuro.   
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estudo sobre a análise do discurso. Consequentemente, ingressei no PPGLL em 2017, tendo 

como objeto de pesquisa o discurso de um professor participante da OLP. Inicialmente o projeto 

consistia em analisar a influência discursiva da OLP na formação docente. No decorrer do 

primeiro semestre de curso, porém, com ajuda do orientador, pude delinear um caminho mais 

profícuo para o estudo do discurso dos professores, dirigindo a pesquisa à investigação sobre 

como e em que medida as orientações teórico-metodológicas da OLP influenciam o discurso e 

a prática docentes, por meio da análise dos Relatos de Prática produzidos pelos professores 

durante o desenvolvimento das oficinas propostas pelas OLP.  

Nos diversos cursos que fiz durante os dois primeiros semestres como aluna do 

mestrado, dediquei-me a compreender teorias do texto e do discurso, relações entre língua, texto 

e discurso no ensino, disciplinas que foram fundamentais para me situar no universo das teorias 

da análise do discurso, conhecer e definir os principais estudos teóricos que fundamentam 

minha pesquisa. Tais estudos foram complementados por outros, sobre a formação docente no 

ensino de línguas naturais, bem como teoria e produção de conhecimento – estudos que 

contribuíram para discutir a problemática do ensino de língua portuguesa numa perspectiva 

interacional e refletir sobre a formação de professor.  

Nesse sentido, a escolha da linha de pesquisa e do orientador foi determinante. Minha 

pesquisa situa-se na linha Língua, Texto e Discurso, e tem como orientador o Prof. Dr. 

Alexandre Ferreira da Costa, com quem cursei, no primeiro semestre de 2017, a disciplina 

“Tópicos em teorias do texto e do discurso”, cujo objetivo foi conhecer e discutir as teorias de 

Bakhtin, Foucault e Fairclough, que embasam este estudo.   

A articulação dessas teorias, tendo em vista os objetivos deste trabalho, subsidiou uma 

reflexão acerca da formação e prática docentes por intermédio de uma análise crítica sobre o 

discurso dos professores participantes da OLP, considerando a compreensão responsiva ativa, 

os discursos de poder, o discurso como uma prática de transformação e a concepção dialógica 

da linguagem. Mediante isso, a intenção desta pesquisa abrange também a possibilidade de 

contribuir com as discussões acerca do ensino de língua portuguesa numa perspectiva reflexiva 

e crítica. A análise aqui proposta, portanto, adentra os estudos de linguagem e se justifica pela 

amplitude de discussões que envolvem o objeto de estudo, inserido num programa de ensino 

cujas propostas parecem estar permeadas de contradições. Nesta pesquisa, todavia, objetiva-se 

perceber a influência da OLP, mais especificamente de sua orientação teórico-metodológica, 

no discurso e na prática de professores a partir de suas experiências, expostas por meio do 

gênero Relato de Prática.  
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Para isso, foram selecionados 20 relatos do total produzido pelos professores 

semifinalistas na quarta e quinta edições da OLP, dos anos de 2014 e 2016. A escolha se deu 

considerando as sete regiões – definidas pela equipe organizadora da OLP – para 

acompanhamento de todas as etapas desse concurso de texto em todo o Brasil, pois dessa forma 

temos uma fotografia dos discursos dos professores das diversas localidades (municípios, 

escolas, professores e alunos) que desenvolvem o ensino da língua utilizando o material 

pedagógico disponibilizado pela OLP. Nessa perspectiva, a metodologia desta pesquisa está 

embasada na análise crítica documental dos relatos de prática produzidos pelos professores 

inscritos nesse projeto, buscando o aspecto qualitativo dos dados.  

Nesse sentido, no primeiro capítulo, apresento o suporte teórico-metodológico da 

pesquisa. No segundo, a análise de relatos de prática referentes aos gêneros textuais ‒ poema, 

memórias literárias, crônica e artigo de opinião. Dedico-me à análise do gênero Relato de 

Prática, sua relação com os gêneros textuais produzidos pelos alunos, e o modo como são 

constituídos os discursos dos docentes nos relatos da OLP, atentando para o modo como o 

discurso da OLP pode exercer certo poder sobre os docentes e suas práticas. No terceiro e último 

capítulo, dedico-me ao exame da OLP como um dispositivo que ordena as práticas discursivas 

escolares e docentes como um sistema de dispersão e rarefação.  

Assim, esta pesquisa se desenvolveu pelo caminho da análise crítica do discurso, 

fundamentando-se nos estudos sobre a crítica documental foucaultiana como percurso 

metodológico no intuito de perceber a rarefação discursiva da OLP na formação de professores. 

Apresento as considerações finais sem pretender afirmações definitivas, dado os limites da 

pesquisa e ainda o fato de, ainda que trabalhando em um enfoque pontual, se situa no âmbito 

de estudos amplos e frequentes no contexto educacional e do ensino de língua portuguesa, que 

não descartam, entretanto, novos enfrentamentos.    
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CAPÍTULO 1  

APONTAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

  

Os estudos linguísticos avançaram à medida que houve um deslocamento do foco da 

estrutura da língua propriamente dita para as condições de produção dos discursos, que se 

desdobram em aspectos sócio-históricos, culturais e ideológicos. Nesse sentido, os estudos de 

Bakhtin constituem um marco no painel de mudanças que ocorreram a partir do século XX. As 

teorias de Vygotski são também retomadas nesse período nos estudos e discussões sobre o 

processo de ensino-aprendizagem. Assim, o embasamento em teorias que possuem como pedra 

angular o estudo sobre as condições de produção do discurso aponta para uma mudança de 

paradigma e método. Santos afirma que, nessa mudança de paradigma, “o ensino de língua 

materna desloca-se do domínio do código para o domínio do uso (de preferência público); da 

unidade da língua como objeto para a unidade do discurso (gêneros); da abordagem prescritivo-

transmissiva para a abordagem construtivo-interacional” (2011, p.2).  

Tais mudanças teórico-metodológicas, a partir das quais o trabalho com os gêneros 

textuais se adequa às novas mudanças, começaram a entrar nos currículos de ensino da língua, 

o que desencadeou uma série de programas e projetos, cujo discurso adere aos novos 

paradigmas, como é o caso da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro.  

Assim, nesse capítulo, apontam-se os fundamentos teórico-metodológicos do trabalho. 

Apresentam-se, em sequência epistemológica, teórica e metodológica, as perspectivas dos 

filósofos Mikhail Bakhtin e Michel Foucault, e do linguista Norman Fairclough, de cujas obras 

derivam os conceitos utilizados ou aqueles de outros autores que a elas possam ser agregados. 

Trata-se de estabelecer a noção fundante de dialogia em seus contornos enunciativos, ligando-

a às de discurso e de prática discursiva, com vistas a desenvolver uma proposta crítica, que toma 

o texto por objeto e o relaciona com seu uso em sociedade, considerando a dinâmica da prática 

social, as regras de enunciação, circulação e consumo de discursos e a sua materialização em 

gêneros específicos que se coordenam com os sujeitos, ideologia e hegemonia.   

  

1.1 A dialogia bakhtiniana: enunciação e contrapalavra  

 

Mikhail Bakhtin (1895-1975) é considerado por muitos teóricos um dos estudiosos 

marxistas da linguagem e da filosofia mais admiráveis da cultura europeia da primeira metade 

do século XX. De acordo com Todorov (2003), no prefácio à edição francesa do livro Estética 

da criação verbal, o pensamento de Bakhtin tornou-se ponto de atenção da intelectualidade 
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europeia em 1963, na reedição de sua obra sobre Dostoiévski, intitulada Problèmes de la 

poétique de Dostoiévski. Com suas variadas produções, Bakhtin se apresenta, inicialmente, 

como teórico e historiador de literatura, mas, pela evolução de suas pesquisas e publicações, o 

estudioso russo e seu Círculo 2  tiveram seu lugar consolidado na história do pensamento 

linguístico.   

Desde então, seu pensamento, focado na linguagem como interação dialógica, tem sido 

tomado por diferentes áreas do conhecimento, representando, nos dias atuais, uma das maiores 

referências para os estudos da linguagem:  

 

[…] Bakhtin expõe bem a necessidade de uma abordagem marxista da filosofia da 

linguagem, mas ele aborda, ao mesmo tempo, praticamente todos os domínios das 

ciências humanas, por exemplo, a psicologia cognitiva, a tecnologia, a pedagogia das 

línguas, a comunicação, a estilística, a crítica literária e coloca, de passagem, os 

fundamentos da semiologia moderna. Aliás, ele possui de todos esses domínios uma 

visão notavelmente unitária e muito avançada em relação a seu tempo. Contudo, e 

nesse aspecto o subtítulo Tentativa de aplicação do método sociológico em linguística 

é muito revelador; trata-se, principalmente, de um livro sobre as relações entre a 

linguagem e sociedade, colocado sob o signo da dialética do signo, enquanto efeito 

das estruturas sociais. (YAGUELLO, 2012, p.13-4).   
  

A teoria bakhtiniana da linguagem é interacionista, por se caracterizar como uma dentre 

muitas que apresentam a objetivação do fenômeno linguístico a partir do foco no meio externo, 

e não no psicologismo humano, na medida em que visa  

 

Superar dicotomias clássicas (língua x fala, sujeito x objeto, competência x 

desempenho) nas quais se funda como ciência, e identificar, tanto quanto possível, as 

consequências teóricas e empíricas do interacionismo para a reflexão em torno da 

linguagem, são desafios a que a Linguística tem se proposto a partir da inserção dos 

elementos reputados desde Ferdinand de Saussure (1857-1913) como “heteróclitos” 

no estudo do objeto da ciência da linguagem: as práticas sociais nas quais a linguagem 

está imersa e que a constituem, as normas pragmáticas que presidem a utilização da 

linguagem, as múltiplas atividades psicossociais que desenvolvem os falantes, os 

aspectos subjetivos e variáveis da língua e seu funcionamento, as condições materiais, 

psíquicas e ideológicas de produção de e interpretação da significação, a existência de 

semioses co-ocorrentes nas práticas discursivas, o estatuto do “outro” no processo de 

aquisição da linguagem pela criança etc. (MORATO, 2007, p.313-4).  
  

O interacionismo bakhtiniano é de natureza dialética, porque é uma abordagem 

filosófica da linguagem que se caracteriza como marxista, ou seja, busca em Marx, filósofo 

alemão do século XIX, e no seu materialismo histórico-dialético embasamento teórico.  

Bakhtin, dentro dessa perspectiva interacionista, “[…] vincula as interações verbais às 

interações sociais mais amplas, relacionando a noção, não apenas com as situações face a face, 

                                                 
2 Grupo de estudiosos russos, do qual Bakhtin era líder.  
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mas a situações enunciativas, aos processos dialógicos, aos gêneros discursivos, à dimensão 

estilística dos gêneros” (MORATO, 2007, p.330). A dialética, em seu relacionamento dialógico 

entre conceitos e ideias buscando uma síntese, é um conceito seminal na filosofia bakhtiniana.  

Herdada do materialismo histórico-dialético de Marx, que adapta para si o conceito 

hegeliano, aproximando-o da realidade social concreta, compreende a dialética como o 

processo-motor da interação social em que a linguagem se produz, bem como a forma como a 

linguagem produz as interações sociais. Bakhtin, que viveu na época em que a linguística 

saussuriana era muito difundida, por sua afiliação ao materialismo histórico e dialético, não 

objetivava a língua fora do condicionamento dos meios de produção da vida social, e essa 

realização, exatamente a produção social dos fenômenos linguísticos era o que o interessava, 

ou seja, o oposto da linguística europeia ocidental. O meio de recorte da linguagem para o 

estudo foi o foco na interação verbal: “Na perspectiva bakhtiniana, a interação verbal é a 

realidade fundamental da língua e o discurso o modo pelo qual os sujeitos produzem essa 

interação, um modo de produção social da língua” (Idem, Ibidem). Diferentemente do pai suíço 

do estruturalismo, a opção de Bakhtin era por manifestações linguísticas vindas por meio da 

interação social, os gêneros em circulação e não somente o sistema abstrato da língua e suas 

regras intrínsecas.  

Assim, a partir de estudos e aprofundamentos sobre as postulações de Bakhtin, fica 

evidente que o dialogismo é o marco das reflexões sobre linguagem desenvolvidas por ele, e 

que, portanto, essa ideia de dialogismo refere-se à própria concepção de língua como interação 

verbal. Fiorin (2006, p.167), ao discorrer sobre a teoria de Bakhtin, aponta duas questões 

fundamentais sobre o dialogismo: dialogismo é o modo de funcionamento real da linguagem e, 

portanto, seu princípio constitutivo; é também o modo singular de compor os discursos, de 

forma que, fora da dialética material da existência da sociedade, fora da interação verbal entre 

pares, não há realidade linguística palpável.   

O fato de um falante terminar o seu enunciado e passar a palavra ao seu interlocutor já 

confere à língua esse caráter dialógico. O adjetivo ‘dialógico’ deriva da palavra ‘diálogo’, que 

indica comum à fala, conversa, comunicação entre falantes, mas na teoria bakhtiniana o termo 

possui um significado ampliado e importante para sua investigação científica da linguagem:  

 

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma das formas, 

é verdade que das mais importantes, da interação verbal. Mas pode-se compreender a 

palavra “diálogo” num sentido amplo, isto é, não apenas como a comunicação em voz 

alta, de pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação verbal, de qualquer tipo 

que seja. (BAKHTIN, 2012, p.127).  
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O Círculo de Bakhtin admitia o dialogismo como um princípio geral do agir dos sujeitos 

postos em sua diferença, como princípio da produção de enunciados e como forma específica 

de composição de tais enunciados e discursos (SOBRAL, 2005a, p.106).  

Portanto, para Bakhtin:  

 

Os limites de cada enunciado concreto como unidade da comunicação discursiva são 

definidos pela alternância dos sujeitos do discurso, ou seja, pela alternância dos 

falantes. Todo enunciado – da réplica sucinta (monovocal) do diálogo do cotidiano ao 

grande romance ou tratado científico – tem, por assim dizer, um princípio absoluto e 

um fim absoluto: antes do seu início, os enunciados de outros; depois do seu término, 

os enunciados responsivos de outros (ou ao menos uma compreensão ativamente 

responsiva silenciosa do outro ou, por último, uma ação responsiva baseada nessa 

compreensão). (BAKHTIN, 2003, p.275).  
  

A concepção de gêneros discursivos postulada por Bakhtin (2003, p.262) como “tipos 

relativamente estáveis de enunciados” elaborados por cada campo de utilização da língua tem 

norteado o desenvolvimento das práticas de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa no 

Brasil, configurando suas concepções de formação de competências e habilidades para a leitura, 

para a produção textual e para a análise da língua, ou seja, para as práticas de linguagem. Assim, 

além de possibilitar o múltiplo uso da linguagem nas várias situações de comunicação na 

sociedade, o trabalho com a concepção de gêneros do discurso também permite que se 

desenvolva a criticidade, conforme expresso nos Parâmetros Curriculares Nacionais:  

 

O domínio da linguagem, como atividade discursiva e cognitiva, e o domínio da 

língua, como sistema simbólico utilizado por uma comunidade linguística, são 

condições de possibilidade de plena participação social. Pela linguagem os homens e 

as mulheres se comunicam, têm acesso à informação, expressam e defendem pontos 

de vista, partilham ou constroem visão de mundo, produzem cultura (BRASIL, 1998, 

p.19).  
  

Como vimos afirmando, para Bakhtin “o emprego da língua efetua-se em forma de 

enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele 

campo da atividade humana” (2003, p.261). Assim, esses enunciados “refletem as condições 

específicas e as finalidades de cada referido campo” (p.261) por seu conteúdo, pelo estilo da 

linguagem e, sobretudo, pela sua construção composicional. Para o autor, esses três elementos 

estão indissoluvelmente ligados à totalidade do enunciado e são determinados pela 

particularidade de determinado campo da comunicação. Desse modo, “cada enunciado 

particular é individual, mas cada campo de utilização da língua aborda seus tipos relativamente 

estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso” (p.262).   
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Por isso, acompanhamos a concepção de dialogia, entendendo, conforme afirma 

Bakhtin, que o “enunciado não é uma unidade convencional, mas uma unidade real, 

precisamente delimitada, da alternância dos sujeitos do discurso, a qual termina com a 

transmissão da palavra ao outro […]” (2003, p.275).  Nesse sentido, consideramos importante 

ressaltar também o que expressam Faria e Silva sobre a ideia de dialogismo na teoria de 

Bakhtin:  

 

[…] se toda palavra se dirige a alguém e tem seu tema construído na interação, temos 

sempre o mínimo de dois interlocutores. No entanto, devemos também considerar que 

todos os enunciados de que participamos vem de outros enunciados e provocam 

respostas (FARIA e SILVA, 2013, p.53).  
  

Nessa direção, é importante também salientar o pensamento de Geraldi, renomado 

linguista brasileiro, sobre a linguagem em sua dimensão discursiva. O autor apresenta sua 

reflexão de maneira a enfatizar a interação verbal com o ambiente onde acontece a produção da 

linguagem, bem como os sujeitos que são, dessa maneira, constituídos pela linguagem. Partindo 

dessa ideia, pontua que a língua não está previamente acabada como um conjunto de códigos 

disponíveis do qual o sujeito se apropria para usá-la de acordo com necessidades próprias do 

momento interativo; que os sujeitos são constituídos por meio da interação e que todo o 

conhecimento de mundo que possui é oriundo dessa interação; e que as interações não se 

realizam em ambientes externos ao contexto social e histórico mais amplo. Para tanto, Geraldi 

afirma que “o sujeito é social já que a linguagem não é o trabalho de um artesão, mas trabalho 

social e histórico seu e dos outros e é para os outros e com os outros que ela se constitui” (1997, 

p.6).  

Outra importante deriva teórica da obra de Bakhtin e de seu Círculo são as noções de 

linguagem como interação dialógica e de ideologia. O conceito de ideologia é definido como 

“todo o conjunto dos reflexos e das intepretações a realidade social e natural que tem lugar no 

cérebro do homem e se expressa por meio de palavras […] ou outras formas sígnicas” 

(VOLOSHINOV apud MIOTELLO, 2005, p.169). Esse conceito foi desenvolvido por Bakhtin 

como uma relação dialética entre a ideologia oficial, que se caracteriza como estrutura ou 

conteúdo, relativamente estável, e a ideologia do cotidiano, caracterizada como acontecimento, 

relativamente instável, as quais formam o contexto ideológico completo e único, numa relação 

de reciprocidade com vista ao processo global de produção e reprodução social.   

Assim, a linguagem como interação verbal é um campo que privilegia a comunicação contínua, 

além de ser o lugar claro e completo da materialidade do fenômeno ideológico (MIOTELLO, 

2005, p.170). Para Bakhtin:   
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As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama 

a todas as relações sociais em todos os domínios. É, portanto, claro que a palavra será 

sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais, mesmo daquelas 

que apenas despontam, que ainda não tomaram forma, que ainda não abriram caminho 

para sistemas ideológicos estruturados e bem-formados. A palavra constitui o meio no 

qual se produzem lentas acumulações quantitativas de mudanças que ainda não 

tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade ideológica, que ainda não tiveram 

tempo de engendrar uma forma ideológica nova e acabada. A palavra é capaz de 

registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais. 

(2012, p.42).  

  

Nesse sentido, cabe recordar Faraco (2003), que defende que qualquer enunciado se dá 

na esfera de uma ideologia, como a ética, a política, a filosofia, a arte, etc., e que, segundo as 

abordagens presentes nos textos do Círculo de Bakhtin, os termos ‘ideologia’, ‘ideologias’, 

‘ideológico’ não possuem um sentido de restrição e negação, de modo que devemos entender 

que, em tais textos, esses termos não assumem o sentido de “mascaramento do real”.  

Segundo os estudiosos do Círculo, o adjetivo ‘ideológico’ pode ser compreendido como 

‘axiológico’, ou seja, representa os valores aceitos e seguidos por uma sociedade ou grupo 

social. Ou ainda, nos termos de Faraco (2003), “a significação dos enunciados tem sempre uma 

dimensão avaliativa, expressa sempre um posicionamento social valorativo” (p.46). Dessa 

forma, conforme comenta Faraco sobre a teoria de Bakhtin e seu Círculo, não há enunciado 

não-ideológico; todo enunciado é sempre ideológico em dois sentidos:  

 

Qualquer enunciado se dá na esfera de uma das ideologias (i.e., no interior de uma das 

áreas da atividade intelectual humana) e expressa sempre uma posição avaliativa (i.e., 

não há enunciado neutro; a própria retórica da neutralidade é também uma posição 

axiológica). (FARACO, 2003, p.47).  
  

Segundo as ideias de Bakhtin (2012), uma produção ideológica está situada em uma 

realidade, seja ela natural ou social e, portanto, reflete e refrata outra realidade, que lhe é 

exterior. Para ele, “Tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora 

de si mesmo”. Em outras palavras, o filósofo afirma que “tudo que é ideológico é um signo. 

Sem signos não existe ideologia” (p.31). Assim, neste estudo, servimo-nos desse conceito de 

ideologia para pensarmos a articulação de discursos por meio de enunciados concretos que os 

caracterizam e difundem sua ideologia, considerando a ideia de que qualquer enunciado é 

ideológico. Dessa forma, pretendemos identificar e refletir sobre os ditos e os não-ditos que 

constituem a gama de ideias, objetivos, intenções, postulações teórico-metodológicas, etc, 

presentes em nosso objeto de estudo.  
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Retomando a relação entre ideologia e signo em Bakhtin, Faraco (2003, p.48) também 

pontua algumas questões que se associam à ideia de que toda produção humana possui 

significado e é, portanto, signo. Desse modo, os signos são sociais porque estão presentes na 

sociedade, caracterizando as relações entre os sujeitos, a partir das quais são produzidos e 

interpretados. Os signos surgem e transbordam seus significados no interior das relações 

sociais, estão entre os seres humanos, organizados coletivamente. Jamais poderão ser criados 

como produto de processos apenas fisiológicos e psicológicos de um indivíduo sem interação 

com outro indivíduo. Dessa forma, para estudar os signos, precisamos situá-los nos processos 

sociais globais, por meio dos quais recebem significação. Nesse sentido, segundo Bakhtin e seu 

Círculo, os signos, além de refletir, principalmente, refratam o mundo. Em sua obra Linguagem 

e diálogo, as ideias linguísticas do Círculo de Bakhtin, Faraco afirma que “o processo de 

transmutação do mundo em matéria significante se dá sempre atravessado pela refração dos 

quadros axiológicos” (2003, p.49).  

Portanto, é preciso considerar que nos processos de referenciação, como aponta Faraco 

(p.50), o refletir e o refratar (mudar as características de propagação de modo proporcional ao 

meio em que algo se insere) acontecem simultaneamente nos signos. Vemos que, com os signos, 

apontamos para uma realidade externa (o mundo e sua materialidade), mas isso acontece de 

modo refratado. Assim, refratar, de acordo com Faraco, significa que, por meio dos signos 

próprios do nosso meio social, além de descrever o mundo em que vivemos, também 

construímos inúmeras interpretações desse mundo, no decorrer da história, quando articulamos 

as múltiplas experiências concretas dos grupos humanos. Nessa mesma direção consideramos 

que:  

 

[…] a refração é o modo como se inscrevem nos signos a diversidade e as contradições 

das experiências históricas dos grupos humanos. Sendo essas experiências múltiplas 

e heterogêneas, os signos, não podem ser unívocos (monossêmicos); só podem ser 

plurívocos (multissêmicos). A plurivocidade (o caráter multissêmico) é a condição de 

funcionamento dos signos nas sociedades humanas. E isso não porque eles sejam 

intrinsecamente ambíguos, mas fundamentalmente porque eles significam deslizando 

entre múltiplos quadros semântico-axiológicos (e não com base em uma semântica 

única e universal). (FARACO, 2003, p.50-1).  
  

Desse modo, tendo em consideração os referidos deslizamentos “semântico 

axiológicos”, é também necessário ter em vista que a produção interacional dos gêneros em 

sociedade atende uma demanda não-prescritiva e classificatória, sendo ampla e baseada na 

história social, em contextos inseridos no tempo e no espaço onde essa história se desenrola 

(MACHADO, 2005, p.152). O estudo de um gênero e de suas práticas de produção aproxima e 

reaproxima várias vezes, no nível comunicativo básico (gêneros primários), a prática em uso da 
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língua, pautados pela escrita e reflexão para posterior avaliação e reavaliação do trabalho 

(gêneros secundários), podendo se localizar na zona limítrofe entre ambos ao trazer impressões 

subjetivas e particulares, reiterando o que já se discute nessa teorização: a centralidade do uso 

da palavra, o foco em uma Linguística dialógica:  

 

[…] elevando com peso teórico distinto a interação à condição de princípio explicativo 

dos fatos de linguagem. E isso se dá pela inclusão no quadro teórico geral desses 

domínios da Linguística, da noção de interação como parte da explicação para a 

questão do sentido. É precisamente este o enfoque digno de nota de uma perspectiva 

trazida à Linguística pelo viés do dialogismo postulado por Bakhtin. (MORATO, 

2007, p.345).  
  

Seguindo esse propósito, os conceitos bakhtinianos de contrapalavra e responsividade 

se inserem e só podem ser compreendidos no contexto do diálogo, especificamente no contexto 

do diálogo e sua compreensão, reafirmando-se diálogo como uma forma ampla de interação por 

meio da palavra que pode prescindir da fala, por exemplo. De acordo com Bakhtin (2012), a 

responsividade ou compreensão ativa ou responsiva (termos usados indistintamente na obra do 

teórico) corresponde a como os sujeitos reagem em posições de outro nas interações. É um 

processo essencial na manutenção da relação de significado entre dois falantes, leitor e escritor, 

produtores mútuos de discurso:  

  
A distinção entre tema e significação adquire particular clareza em conexão com o 

problema da compreensão, que abordaremos brevemente aqui. Já tivemos a ocasião 

de mencionar o modo de compreensão passiva, próprio dos filólogos, que exclui a 

priori qualquer resposta. Qualquer tipo genuíno de compreensão deve ser ativo, deve 

conter já o germe de uma resposta. Só a compreensão ativa nos permite aprender o 

tema, pois a evolução não pode ser apreendida senão com a ajuda de um outro 

processo evolutivo. Compreender a enunciação de outrem significa orientar-se em 

relação a ela, encontrar o seu lugar adequado no contexto correspondente. A cada 

palavra da enunciação que estamos em processo de compreender, fazemos 

corresponder uma série de palavras nossas, formando uma réplica. Quanto mais 

numerosas e substanciais forem, mais profunda e real é a nossa compreensão. (p.136-

7).  
  

Dessa forma, a análise de qualquer gênero tem de levar em consideração papéis 

intercambiáveis no contexto, posições dialógicas em que um sujeito fala e enseja no outro a 

posição de falar de volta. As múltiplas vozes promovem discursos polifônicos, em uma “[…] 

realidade em formação, inconclusibilidade, não acabamento, dialogismo, polifonia […] 

decorrem da condição do […] gênero em formação, sujeito a novas mudanças […]” 

(BEZERRA, 2005, p.191). A polifonia é marca essencial do dialogismo e guarda com a 

responsividade uma relação necessária, a percepção do outro:  
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No enfoque polifônico, a autoconsciência da personagem é o traço dominante na 

construção de sua imagem, e isso pressupõe uma posição radicalmente nova do 

autor na representação da personagem. Trata-se precisamente da descoberta de um 

aspecto novo e integral do homem (do indivíduo ou do homem no homem), que 

requer um enfoque radicalmente novo no homem, uma nova posição do autor. O 

“homem no homem” não é uma coisa, um objeto silencioso; é outro sujeito, outro 

“eu” investido de iguais direitos no diálogo interativo com os demais falantes, outro e 

a quem cabe autorrevelar-se livremente. Do autor que vê, interpreta, descobre esse 

outro “eu”, isto é, descobre o homem no homem, exige-se um novo enfoque desse 

homem – o enfoque dialógico. […]  
O que caracteriza a polifonia é a posição do autor como regente do grande coro de 

vozes que participam do processo dialógico. Mas esse regente é dotado de um 

ativismo especial, rege vozes que ele cria ou recria, mas deixa que se manifestem com 

autonomia e revelem no homem um outro “eu para si” infinito e inacabável. Trata-se 

de uma “mudança radical” da posição do autor em relação às pessoas representadas, 

que de pessoas coisificadas se transformam em individualidades [grifo meu] (p.193-

4).  
   

Essa resposta, ainda que suposta, faz alarde à compreensão do outro, à palavra 

enunciada, existe a contrapalavra, ou seja, uma oposição dialética entre falantes e ouvintes em 

estado de constante intercâmbio da enunciação em que as palavras têm sua significação 

intercambiável e decidida pelo contexto em curso, não de maneira estável e abstrata:  

 

Assim, cada um dos elementos significativos isoláveis de uma enunciação e a 

enunciação toda são transferidos nas nossas mentes para um outro contexto, ativo e 

responsivo. A compreensão é uma forma de diálogo; ela está para a enunciação assim 

como uma réplica está para a outra no diálogo. Compreender é opor à palavra do 

locutor uma contrapalavra. Só na compreensão de uma língua estrangeira é que se 

procura encontrar para cada palavra uma palavra equivalente na própria língua. É por 

isso que não tem sentido dizer que a significação pertence a uma palavra enquanto tal. 

Na verdade, a significação pertence a uma palavra enquanto traço de união entre os 

interlocutores, isto é, ela só se realiza no processo de compreensão ativa e responsiva. 

A significação não está na palavra nem na alma do falante, assim como também não 

está na alma do interlocutor. Ela é o efeito da interação do locutor e do receptor 

produzido através do material de um determinado complexo sonoro. É como uma 

faísca elétrica que só se produz quando há contato dos dois polos opostos. Aqueles 

que ignoram o tema (que só é acessível a um ato de compreensão ativa e responsiva) 

e que, procurando definir o sentido de uma palavra, atingem o seu valor inferior, 

sempre estável e idêntico a si mesmo, é como se quisessem acender uma lâmpada 

depois de terem cortado a corrente. Só a corrente da comunicação verbal fornece à 

palavra a luz da sua significação. (BAKHTIN, 2012, p.137).  
  

Assim, conforme a síntese de Sobral (2005b, p.137), esse “caminhar bakhtiniano” até o 

gênero, objeto teórico desta pesquisa, se faz pela observação de suas vozes e de seus possíveis 

percursos de sentido: a forma material do gênero proposto e seu conteúdo; o resultado-processo 

em que ele se encaixa, sua existência material, organizacional e arquitetônica; sua 

individualidade e sua interação em relação aos indivíduos envolvidos no processo; a cognição 

em relação à vida prática dos sujeitos; a relação dialética entre universalidade e singularidade 

nas escolhas de gênero; a objetividade (o real) e a objetivação (manifestação dos significados 

do real) em relação ao objeto do discurso e a si mesmo e, por fim, os elementos relacionados à 
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estética do texto, sua relação ética com os processos em que se envolve e a cognição 

(conhecimento humano, não processos cerebrais) em que se encaixa e movimenta para o ato de 

significar. Esta é, enfim, a base epistemológica, ainda que material, que servirá de lastro para 

as noções teórico-metodológicas que se seguem.  

É necessário destacar ainda outros conceitos bakhtinianos, a exotopia, que tem realce 

neste estudo uma vez que se configura como um modo de olhar para o objeto de pesquisa. Para 

Bakhtin, exotopia é o movimento de “tornar-se outro em relação a si mesmo, olhar para si 

mesmo com os olhos do outro” (2003, p.13). Assim, os Relatos de Prática serão analisados 

considerando a noção de exterioridade/interioridade contida no conceito de exotopia, que 

implica um movimento duplo: “o de tentar captar o olhar do outro, de tentar entender o que o 

outro olha, como o outro vê” e o de “retornar ao seu lugar, que é necessariamente exterior à 

vivência do retratado, para sintetizar ou totalizar o que vê, de acordo com seus valores, sua 

perspectiva, sua problemática” (AMORIM, 2006, p.96).  

Trata-se, então, do movimento, no caso nas Ciências Humanas, de olhar o trabalho de 

outrem sobre determinado tema, tentar perceber o olhar dele sobre o tema do qual ele fala e 

voltar ao lugar de origem para discorrer sobre o que foi possível perceber. Ou seja, nesse caso, 

será o movimento de olhar para os Relatos de Prática dos professores, tentar perceber, por meio 

da análise de sua escrita e de suas condições de enunciação, quais as suas concepções e como 

elas se formam e, em seguida, escrever sobre elas. Assim, transparece aqui o que Bakhtin define 

como “excedente de visão”:  

 

O excedente de visão é o broto em que repousa a forma e de onde ela desabrocha 

como uma flor. Mas para que esse broto efetivamente desabroche na flor da forma 

concludente, urge que o excedente de minha visão complete o horizonte do outro 

indivíduo contemplado sem perder a originalidade deste. Eu devo entrar em empatia 

com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo de dentro dele tal qual ele o 

vê, colocar-me no lugar dele e, depois de ter retornado ao meu lugar, completar o 

horizonte dele com o excedente de visão que desse meu lugar se descortina fora dele, 

convertê-lo, criar para ele um ambiente concludente a partir desse excedente da minha 

visão, do meu conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento. (2003, p.23). 

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que é exatamente por meio desse movimento que este 

estudo pretende refletir sobre os efeitos da orientação teórico-metodológica na formação do 

professor e em suas concepções de ensino, ao analisar o seu discurso nesse deslocamento de 

olhares.  

  

1.2 A crítica documental foucaultiana: a rarefação dos discursos  
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 O recurso aos estudos de Michel Foucault diz respeito à apropriação de sua crítica 

documental, também conhecida como análise arqueológica do discurso. Em relação à primeira 

dimensão referida, podemos começar com uma breve elucidação do que seja, para Foucault, 

crítica documental. Em sua obra A arqueologia do saber, ele próprio esclarece que 

 

[…] a história mudou sua posição acerca do documento: ela considera como sua tarefa 

primordial, não interpretá-lo, não determinar se diz a verdade nem qual é seu valor 

expressivo, mas sim trabalhá-lo no interior e elaborá-lo: ela o organiza, recorta, 

distribui e reparte em níveis, estabelece séries, distingue o que é pertinente do que não 

é, identifica elementos, define unidades, descreve relações. (2009, p.7).  
  

Em outros termos, não se propõe realizar uma análise linear ou uma investigação que 

vise a origem do objeto estudado, nem tampouco se pretende fazer sua interpretação. Mas a 

ideia é partir do documento, analisando os enunciados que dele emergem em toda a sua 

exterioridade ou em toda a sua dispersão3. O enunciado aqui é entendido como a “unidade 

elementar do discurso […] como um grão que aparece na superfície de um tecido de que é o 

elemento constituinte” (FOUCAULT, 2009, p.90-1). Sendo assim, cabe-nos descrevê-los 

tomando por base os discursos examinados, entendendo que tal descrição possibilitará 

identificar e compreender as formações discursivas a que se referem.  

A questão é verificar as condições de existência que possibilitam a emergência de 

determinado discurso, o que implica a tarefa de estabelecer relações entre os enunciados, 

inclusive de discursos distintos. Mais do que isso: as relações e correlações precisam ser feitas 

considerando não só as práticas discursivas, mas também as práticas não discursivas.  

Tal abordagem busca individualizar um discurso para descrevê-lo; um caminho 

descontínuo, vale dizer, pode ser mais bem compreendido se partirmos para a segunda forma 

de aplicação dos conceitos de Foucault, conforme mencionamos anteriormente. Isto é, alguns 

princípios elaborados pelo filósofo francês fazem com que o seu método, absolutamente diverso 

dos métodos tradicionais, tenha muito sentido. Por exemplo: a dispersão dos enunciados, bem 

como a coexistência de diferentes modos de enunciar, tem a ver com os lugares de 

materialização desses discursos, envolvendo instituições, cenário econômico e político, 

arquitetura da época, entre outros. Isso nos remete a um conceito foucaultiano importante para 

o delineamento do estudo que se propõe: o dispositivo.  

Antes de defini-lo, porém, é importante considerar o que levou o autor a esta noção tão 

complexa. Sabe-se que os trabalhos do filósofo podem ser marcados pelo menos por dois 

                                                 
3 A noção de dispersão será desenvolvida a seguir.  
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períodos: um arqueológico, no qual lidava com os discursos a partir de seus efeitos de verdade 

e suas condições históricas de possibilidade, descrevendo a episteme de determinada época ‒ e 

por episteme se entende a descrição das relações entre diferentes domínios do saber 

(FOUCAULT, 1994) ‒; outro em que ele procurou analisar as relações e práticas de poder. Será 

nesta fase que Foucault passará a ter o dispositivo como seu objeto de descrição: objeto de 

descrição genealógica. Essa mudança de perspectiva basicamente se deu porque a análise 

arqueológica tinha como foco apenas o discursivo, requerendo uma descrição mais ampla, que 

desse conta da relação entre os discursos e as práticas não discursivas, tarefa que caberá aos 

estudos genealógicos.  

Dessa forma, para Foucault, o “dispositivo é um caso muito mais geral de episteme” 

(2014, p.47), uma vez que os elementos daquele são caracteristicamente heterogêneos. Isso se 

torna mais compreensível se tomarmos a definição de dispositivo apresentada pelo próprio 

autor:  

 

[…] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 

organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito 

e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer 

entre estes elementos. (2014, p.45). 
  

Diz respeito, portanto, a uma rede de relações entre elementos discursivos e também 

não discursivos que operam com o saber e o poder de uma sociedade de modo a governar as 

relações entre sujeitos e a relação dos sujeitos consigo mesmo; daí a ideia de objetivação e 

subjetivação.   

Em relação às afirmações anteriores, faz-se importante esclarecer a concepção de poder 

apresentada por Foucault. Para ele, não se trata de algo central, de uma autoridade única cuja 

força se exerce de cima para baixo. Como ele mesmo afirma, “o poder não se funda em si 

mesmo e não se dá a partir de si mesmo, […] o poder é um conjunto de mecanismos e de 

procedimentos que têm como papel ou função e tema manter – mesmo que não o consigam – 

justamente o poder” (2008b, p.4).  

Esse conjunto supracitado de mecanismos acaba funcionando por meio das “relações de 

poder” que se reestruturam constantemente já que o objetivo, como se viu, não é outro senão 

manter o próprio poder. Vale dizer que essa ideia de dinamicidade das relações de poder é uma 

das características do dispositivo; ou seja, as relações de poder que compõem o dispositivo, ora 

redundam em efeitos esperados, ora em impactos que não eram previstos, configurando seu 
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permanente reajuste. E, não sendo um poder central atuando sobre as pessoas, Foucault não o 

associa a uma soberania estatal. Para ele,  

 

As relações de poder existem entre um homem e uma mulher, entre aquele que sabe e 

aquele que não sabe, entre os pais e as crianças, na família. Na sociedade há milhares 

de relações de poder e, por conseguinte, relações de forças de pequenos 

enfrentamentos, microlutas, de algum modo. […] Uma estrutura de classe ou uma 

estrutura de Estado só podem bem funcionar se há, na base, essas pequenas relações 

de poder. (2006, p.231).  
  

“Relações de poder”, portanto, é uma expressão que define de modo mais exato a ideia 

de poder para Foucault, visto que não se trata de força e nem de algo estável, mas de um jogo 

entre aquele que exerce o poder e aquele que resiste, sendo que o que resiste também exerce 

poder e vice-versa. Assim, o poder está em toda parte, bem como a resistência. O teórico afirma:  

 

[…] as relações de poder suscitam necessariamente, apelam a cada instante, abrem a 

possibilidade a uma resistência, e é porque há possibilidade de resistência e resistência 

real que o poder daquele que domina tenta se manter com tanto mais força, tanto mais 

astúcia quanto maior for a resistência. (2006, p.232).  
  

Pensando no objeto de estudo da presente pesquisa, importa-nos analisar o poder no que 

diz respeito aos efeitos reais que produz sobre os sujeitos; refletir um pouco mais sobre os 

efeitos de verdade produzidos pelo poder. O poder opera por meio dos discursos que são 

legitimados pelo saber de cada época. O saber científico, por exemplo, justifica determinado 

discurso, tornando-o, muitas vezes, uma verdade incontestável. De acordo com Foucault,   

 

Cada sociedade tem o seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade: isto é, 

os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos 

e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a 

maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são 

valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de 

dizer o que funciona como verdadeiro. (1979, p.12).  
   

Essas formas de operar com o saber-poder, sobre a conduta dos outros e sobre si mesmo, 

consistem em formas de governo. Para estudar essas formas de governo, Foucault  utiliza a 

noção de governamentalidade, como ele próprio descreve por  

 

1 − o conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises e reflexões, 

cálculos e táticas que permitem exercer esta forma bastante específica e complexa de 

poder, que tem por alvo a população, por forma principal de saber a economia política 

e por instrumentos técnicos essenciais os dispositivos de segurança. 

2 − a tendência que em todo o Ocidente conduziu incessantemente, durante muito 

tempo, à preeminência deste tipo de poder, que se pode chamar de governo, sobre  

todos os outros − soberania, disciplina, etc. − e levou ao desenvolvimento de uma 

série de aparelhos específicos de governo e de um conjunto de saberes. 
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3 − resultado do processo através do qual o Estado de justiça da Idade Média, que se 

tornou nos séculos XV e XVI Estado administrativo, foi pouco a pouco 

governamentalizado. (1979, p.171). 

  

Esta noção está no centro do pensamento de Foucault, apresentando um sentido 

consideravelmente amplo e relativo à arte de governar (os outros e a si mesmo). E as formas 

mais recentes de governo são descritas pelo autor como a disciplina e a biopolítica. Até o início 

do século XVIII, o regime de governo era caracterizado pelo reinado de um poder soberano que 

tinha o direito de vida e de morte, o que pode ser conhecido na expressão: “fazer morrer ou 

deixar viver”. Segundo tal lógica de governo, os súditos viviam e morriam dependendo da 

vontade do soberano (FOUCAULT, 2000). Contudo, a partir do final do século XVIII houve 

uma mudança importante na forma de governar, e essa mudança foi influenciada por 

acontecimentos históricos realmente marcantes, como, por exemplo, os novos princípios 

oriundos do iluminismo, o aparecimento de algumas rebeliões em contestação àquela forma de 

governo, a Reforma protestante, o início do processo de industrialização, bem como (mais 

adiante) as duas grandes guerras mundiais (FOUCAULT, 2003).  

A partir dessa época, então, as sociedades passam a ser governadas pelo poder 

disciplinar, cujo objetivo é, de certa forma, a singularização dos indivíduos, visando a lançar 

mão de sua capacidade de produção e, para isso mesmo, tornando-os dóceis e passivos diante 

do contexto político. Para isso, as sociedades disciplinares distribuíram seus indivíduos em 

espaços como escolas e exércitos, com a finalidade de gerir a população com técnicas de 

controle, inclusive limitando os discursos (CASTRO, 2016, p.110).   

A intenção era a de obter aprendizagens comuns e forças produtivas para que o sistema 

fosse eficiente. O contexto capitalista pode ser visto como condição de possibilidade para o 

aparecimento dessa forma de governo da população, visto que, nesse período, aparecem novas 

exigências econômicas características da modernidade. Os novos espaços condizem com as 

metas do “governo do outro”: formas como “celas”, “filas” passam a ser comuns. E tanto a 

arquitetura, quanto os novos saberes a partir do advento das ciências (e nem tanto a filosofia), 

contribuem para a formação de discursos fundamentados e alinhados com o cenário político-

econômico.  

Embora Foucault refira que não se trata de uma “substituição de uma sociedade de 

soberania por uma sociedade de disciplina, depois de uma sociedade de disciplina por uma 

sociedade, digamos, de governo” (1979, p.171), a partir do século XX, o poder passou a 

governar a população por meio de biopoderes locais. Se naquela época tínhamos o “fazer morrer 

ou deixar viver”, agora a expressão é “fazer viver ou deixar morrer”: “[…] causar a vida ou 
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devolver à morte” (2012, p.150). Nessa nova lógica, a população passa a ser alvo e instrumento 

nas relações de poder. Não se trata mais de uma ação sobre o corpo individual, mas sobre um 

corpo coletivo. Daí que para Foucault essa nova forma de governo se constitui em uma  

 

[…] nova tecnologia que se instala se dirige à multiplicidade dos homens, não na 

medida em que eles se resumem em corpos, mas na medida em que ela forma, ao 

contrário, uma massa global, afetada por processos de conjunto que são próprios da 

vida, que são processos como o nascimento, morte, a produção, a doença, etc. (2000, 

p.289).  
  

Em síntese, e um tanto simplificada, isso é o que Foucault chamou de biopolítica, a qual 

tem como nó górdio o controle da vida em função da realidade política e econômica moderna. 

No curso Segurança, Território e População, ministrado por Foucault no College de France 

(1977-1978), em sua aula de 11 de janeiro de 1978, ele aborda o tema do biopoder, definindo-

o como “[…] o conjunto dos mecanismos pelos quais aquilo que, na espécie humana, constitui 

suas características biológicas fundamentais vai poder entrar numa política, numa estratégia 

política geral de poder” (2008b, p.3). Nesse curso, o teórico exemplifica de forma detalhada os 

mecanismos disciplinares e os dispositivos de segurança, entendendo-os como mecanismos de 

poder e buscando analisar seus procedimentos e seus efeitos sobre os sujeitos, suas práticas e 

suas relações sociais.   

Na aula, Foucault começa a abordagem com o exemplo da lei penal “não matarás, não 

roubarás”, mostrando que, nos tempos do governo soberano, se tal lei fosse infringida, a punição 

se daria na forma dos característicos suplícios antigos e que, no momento seguinte, na sociedade 

da disciplina, essas questões de roubo e assassinato seriam objeto de controle e vigilância, sendo 

que o descumprimento da lei resultaria não mais nos suplícios, mas em práticas de 

encarceramento, de correção, etc. (2008b, p.6). Finalmente, Foucault apresenta um terceiro 

modo de lidar com esses crimes, que se enquadra no que ele denominou de “dispositivo de 

segurança” (p.9), a partir do qual não necessariamente se trata de punir aquele que infringe uma 

lei, mas de uma economia do crime: certo nível de criminalidade deve ser mantido para que a 

sociedade funcione bem (em termos econômicos e políticos). A fim de que se alcance esse nível 

de sofisticação, o controle dos crimes e das penalidades é feito a partir de estatísticas, que, por 

meio de determinadas práticas e saberes, fundamentados inclusive na moral cristã, permitem 

conduzir o comportamento da população. Esta passa a ser, portanto, “ao mesmo tempo objeto 

e sujeito desses mecanismos de segurança […]” (p.15). É nesse sentido, sucintamente, que 

Foucault analisa a questão do sujeito: ele é objetivado por esses processos, e também 
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subjetivado, uma vez que se constitui nessas práticas discursivas e não discursivas de tal forma 

que participa delas, ainda que, muitas vezes, inconscientemente.  

Tais formas de governo, sobretudo a biopolítica, por meio da técnica denominada 

biopoder (poder sobre a vida), constituem-se instrumentos muito importantes para o 

capitalismo, uma vez que garantem o controle dos sujeitos enquanto peças produtivas 

fundamentais que movimentam os processos econômicos. E, nesse sentido, embora o “fazer 

morrer” faça referência inclusive às práticas concretas de exclusão social, podemos pensar 

também que, ao objetivar e subjetivar os sujeitos, esse tipo de governo diminui, ou mesmo 

inviabiliza, sua capacidade de reflexão e de crítica. De certa forma, restringir a autonomia ou a 

palavra do outro também pode configurar sua morte, ainda que num sentido metafórico. Com 

efeito, se verá a seguir, no escopo deste trabalho, que o objeto dessa análise não escapa à 

compleição dos dispositivos modernos para regulação das condutas dos envolvidos, com seu 

ordenamento discursivo e suas formas:  

 

[…] em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e distribuída por certo número de procedimentos que têm por 

função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar 

sua pesada e temível materialidade. (FOUCAULT, 1996, p.8-9).  
  

Trata-se “[…] de captar o poder em suas extremidades, em suas últimas ramificações, 

[…] captar o poder nas suas formas e instituições mais regionais e locais […] Em outras 

palavras, captar o poder na extremidade cada vez menos jurídica de seu exercício” 

(FOUCAULT, 1979, p.182). 

Enfim, o efeito do poder se deve ao saber que o legitima. Conforme as palavras do autor, 

“o poder produz saber […], não há relação de poder sem constituição correlata de um campo 

de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder” 

(FOUCAULT, , p.30). Nesse sentido, cabe destacar que, na perspectiva de Foucault, ainda que 

o sujeito seja efeito das relações de poder e de saber, isso não quer dizer que necessariamente 

será alvo de forças invencíveis, porque, mesmo sendo objetivado e subjetivado, ele possui 

espaços de luta, de reação, de contraconduta, muito embora sejam espaços limitados pela 

própria capacidade de reformulação do dispositivo.  

Ao discorrer sobre as relações de poder intrínsecas à constituição da materialidade do 

discurso, Foucault explica, em um primeiro momento, o que são os procedimentos de exclusão, 

dentre os quais, o mais evidente e familiar é a interdição, isto é, as formas que restringem a 

possibilidade de produção e circulação de discurso dos sujeitos. A interdição é um mecanismo 
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exterior ao discurso, pois está presente na própria sociedade, assim como a separação e rejeição, 

e a vontade de verdade. 

Sobre o mecanismo da separação e rejeição, Foucault afirma pensar na oposição razão 

e loucura: 

 

Desde a alta Idade Média, o louco é aquele cujo discurso não pode circular como o 

dos outros: pode ocorrer que sua palavra seja considerada nula e não seja acolhida, 

não tendo verdade nem importância, não podendo testemunhar na justiça, não 

podendo autenticar um ato ou um contrato, não podendo nem mesmo, no sacrifício da 

missa, permitir a transubstanciação e fazer do pão um corpo; pode ocorrer também, 

em contrapartida, que se lhe atribua, por oposição a todas as outras, estranhos poderes, 

o de dizer uma verdade escondida, o de pronunciar o futuro, o de enxergar com toda 

ingenuidade aquilo que a sabedoria dos outros não pode perceber (1999, p.10-1). 

 

O terceiro e último mecanismo de exclusão é sobre o qual Foucault mais discorreu, a 

vontade de verdade, que, para ele, “apoiada sobre um suporte e uma distribuição institucional, 

tende a exercer sobre os outros discursos [...] uma espécie de pressão e como que um poder de 

coerção” (1999, p.18). A vontade de verdade possui estratégias de imposição do que se 

considera verdadeiro, excluindo todos os discursos dissonantes. Como exemplo, Foucault cita 

a pedagogia, o sistema de edição de livros  e bibliotecas, a sociedade de sábios, os laboratórios. 

Essas áreas, além de produzir discursos favoráveis à vontade de verdade, também são 

reconduzidas pela maneira como são aplicados, valorizados, distribuídos e atribuídos em 

sociedade. 

Foucault ainda discorre sobre os procedimentos internos, a partir dos quais os discursos 

possuem seus próprios mecanismos de controle. Para o autor, esses mecanismos internos 

“funcionam, sobretudo, a título de princípios de classificação, de ordenação, de distribuição, 

como se tratasse, desta vez, de submeter outra dimensão do discurso: a do acontecimento e do 

acaso” (1999, p.20).  São estes, os procedimentos internos – mais interessantes a este estudo –, 

que atuam no plano da rarefação dos discursos. 

O primeiro processo interno ao discurso é o comentário, princípio que esclarece que, 

dada a raridade dos discursos, muitos desses que circulam são formas repetidas, já existentes, 

novos, porém sem novidade. “O novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua 

volta” (FOUCAULT, 1999, p.26). O autor ainda afirma haver na sociedade um 

“desnivelamento entre discursos”: 

 

os discursos que “se dizem” no correr dos dias e das trocas, e que passam com o ato 

mesmo que os pronunciou; e os discursos que estão na origem de certo número de atos 

novos de fala que os retomam, os transformam ou falam deles, ou seja, os discursos 
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que, indefinidamente, para além de sua formulação, são ditos, permanecem ditos e 

estão ainda por dizer. (1996, p.22). 

  

Trata-se, portanto, da permanência (ou não) dos discursos em perspectiva histórica. 

Assim, o comentário permite a classificação e categorização dos discursos, uma vez que sua 

repetição acontece em diferentes materialidades históricas. 

O segundo procedimento interno que coopera para a rarefação dos discursos é o de autor. 

Nesse caso, o autor não é entendido por Foucault como um indivíduo que se pronuncia ou 

escreve um texto, mas como um “princípio de agrupamento de discursos, como unidade e 

origem de suas significações” (1999, p.26). Portanto, “o autor é aquele que dá à inquietante 

linguagem da ficção suas unidades, seus nós de coerência, sua inserção no real”. 

Por fim, o último princípio de rarefação dos discursos a que Foucault se dedica é a 

disciplina. De acordo com o filósofo, “uma disciplina se define por um domínio de objetos, um 

conjunto de métodos, um corpus de proposições consideradas verdadeiras, um jogo de regras e 

de definições, de técnicas e de instrumentos” (1999, p.30) e, nesse aspecto, se distancia do 

princípio do autor, que se refere à identidade. A disciplina permite a construção de novos 

enunciados, diferenciando-se também do comentário, que se baseia na repetição. Tais princípios 

importam diretamente a este estudo, uma vez que é parte dele discutir a rarefação do discurso 

na formação docente. 

Desse modo, já é possível, neste ponto, indicar uma tensão fundamental sobre nosso 

objeto de pesquisa no encontro das noções de dialogia e responsividade bakhtinianas com as 

de dispositivo e suas formas de poder. Se a força motriz da interação verbal é a alteridade 

geradora de contrapalavras e refrações, por outro lado, o ordenamento do discurso supõe sua 

rarefação por procedimentos de regulação e poder. Essa aparente contradição será desenvolvida 

na análise dos dados e ainda neste capítulo receberá um aporte metodológico na captura da 

materialidade dos textos, seus enunciados e suas posições enunciativas, como veremos a seguir.   

  

1.3 A teoria social de Fairclough: uma análise do discurso textualmente orientada  

 

 A partir da revisão de diferentes vertentes da análise do discurso, o linguista britânico 

Norman Fairclough buscou constituir um modelo de análise de discurso crítica ao qual 

denominou Teoria Social do Discurso. Seu objetivo principal é tratar das mudanças sociais, 

mais do que de seus impedimentos, conjugando abordagens discursivas a metodologias textual 
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e linguisticamente orientadas. Nas palavras do próprio autor, sua primeira abordagem é sobre a 

própria análise de discurso (AD):  

 

A síntese que tentarei realizar neste livro estará centrada, como a de Pêcheux, na 

“análise de discurso” e no conceito de “discurso”. Discurso é um conceito difícil 

principalmente porque há várias definições conflitantes e sobrepostas […].Minha 

tentativa de reunir a análise linguística e a teoria social está centrada numa 

combinação desse sentido mais socioteórico de “discurso” com o sentido de “texto e 

interação” na análise de discurso orientada linguisticamente. Esse conceito de 

discurso e análise de discurso é tridimensional. Qualquer “evento” discursivo (isto é, 

qualquer exemplo de discurso) é considerado como simultaneamente um texto, um 

exemplo de prática discursiva e um exemplo de prática social (FAIRCLOUGH, 2001, 

p.21-2).  
  

Portanto, a AD traz para o autor elementos que o fazem pensar a mudança social a partir 

do discurso. Essa abordagem não é exclusiva dele, mas parte de um projeto linguístico mais 

amplo dento do pensamento europeu, como resposta a propostas de análise que excluem o social 

e o interacional de seus escopos. Diferente de seus predecessores franceses, que apontam para 

aspectos específicos, tomados em pares da manifestação discursiva, Fairclough (2001) aborda 

uma tridimensionalidade do discurso, compreendendo-a na sua realização como gênero, prática 

discursiva e prática social. O conceito de prática discursiva é foucaultiano, e se define por ser 

o conceito básico de discurso com base em regras de enunciação determinadas numa prática, 

não como uma entidade superior abstrata, mas como uma que, de acordo com Foucault, não é 

uma expressão individual de ideias, um ato de fala, ou o recorte de um gênero, mas um conjunto 

de enunciados que respondem a normas de enunciação que se definem no tempo e no espaço 

(2009, p.136).  

No contexto desta pesquisa, trata-se de pensar a prática discursiva, a formação 

discursiva, que seja a lei das séries enunciativas que antecede as escolhas de gênero e prática 

social. Para Fairclough, os conceitos foucaultianos precisam se mostrar num contexto mais 

acabado, com elementos que possam transpô-los de modo satisfatório à Linguística 

interacional. Complementando a arqueologia foucaultiana, o autor traz o conceito de prática 

social ao gênero e à prática discursiva, a tridimensionalidade. Nesse caso, entram em jogo o 

gênero do discurso, suas regras, a materialidade do texto, o lugar onde é produzido, os seus 

limites e enunciados, mas também entram em regra as vivências e existências em sociedade na 

aplicação desses textos.   

Essa realidade tridimensional não foi representada por Fairclough (2001, p.103) como 

um cubo, mas como um esquema de diagramas concêntricos em que a prática social é o mais 

externo, em seguida, vem a prática discursiva (produção, distribuição, consumo do gênero) e, 
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por fim, o texto, o gênero discursivo, que não é tomado a partir de sua tipologia ou 

especificidade, mas na construção social e histórica em que ele se insere. Nessa perspectiva, se 

verticalizarmos esse diagrama, temos uma pirâmide em que a base é a prática social ampla e 

múltipla, enquanto a prática discursiva é o meio em que emerge o topo, o gênero textual (texto).   

Nesse sentido, é importante definir alguns procedimentos teórico-metodológicos, uma 

vez que a abordagem de Fairclough traz em seu escopo não só uma teoria que pretende abordar 

a produção de discursos, mas um método para deixar essa produção evidente. O mesmo se pode 

dizer de Bakhtin e Foucault, no entanto, a teoria de Fairclough apresenta a vantagem de levar 

em consideração o que ambas as teorias dizem a respeito do mesmo tema, acrescentando 

metodologias aplicadas diretamente à linguística de texto.   

A teoria foucaultiana não é exatamente linguística, e sua análise de discursos, conforme 

se lê em A arqueologia do saber (FOUCAULT, 2009), preocupa-se com o funcionamento 

filosófico, epistemológico do discurso de modo geral, faltando a ela um desdobramento sobre 

os gêneros que ele produz para se expressar, e uma teoria do sujeito relacionada a esses gêneros 

em uso. Já a abordagem de Bakhtin (2012, 2003) organiza-se filosófica e metodologicamente 

em função de gêneros em uso e emissões do discurso em função da existência de sujeitos em 

ideologia, dadas as condições materiais e históricas.  Fairclough (2001), por sua vez, traz uma 

noção mais ampla, que mostraria não a linguagem em função de condições materiais e históricas 

apenas, mas constituinte dessas condições ao mesmo tempo em que acontece por meio delas.  

Dessa forma, ao se abordar a tridimensionalidade do discurso, ou seja, prática social, 

prática discursiva e gênero, isso já mostra uma abordagem metodológica que se apresenta nessa 

“descoberta” do discurso por meio do gênero, passando-se do geral (social) para o particular 

(gênero em uso) por meio da observação das condições materiais e históricas de produção de 

discurso, ao mesmo tempo em que movimenta as suas regras internas e demonstra a dinâmica 

das relações de poder na interação entre os sujeitos.  

Para Fairclough, a prática social se relaciona com a hegemonia e a instância discursiva 

analisada. Com relação à ideologia, observam-se os aspectos do texto que podem ser vistos sob 

o enfoque da ideologia e, para isso, são observados os sentidos, as figuras de linguagem e as 

opções estilísticas. A partir dessa ótica, relações de poder podem ser abordadas com enfoque 

na hegemonia, um dispositivo arquitetônico de poder maior, e descobrir-se como o texto se 

insere em instâncias de luta hegemônica, como pode ou não interferir na formação ou 

desintegração de complexos ideológicos. Para o autor, há uma correspondência entre gêneros 

sociais e as últimas instâncias ideológicas de um dado universo social. Para isso, há uma 

correspondência específica entre características linguísticas, discursivas e sociais.   
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O modelo tridimensional propõe a análise que parte de conhecimentos linguísticos 

científicos específicos, categorias do discurso e do ambiente social. As categorias de análise do 

texto são: vocabulário, gramática, coesão, estrutura textual. Com relação à prática discursiva, 

as categorias são: produção, distribuição, consumo, contexto, força, coerência e 

intertextualidade. A abordagem da prática social se localiza na ideologia e na hegemonia como 

orientadora de usos específicos da linguagem em sociedade (2001, p.101-31). A abordagem do 

texto, por sua vez, é chamada pelo autor de análise textual:  

 

Algumas das categorias ao quadro de análise textual podem ser organizadas em quatro 

itens: “vocabulário”, “gramática”, “coesão” e “estrutura textual”. Esses itens podem 

ser imaginados sem escala ascendente: o vocabulário trata principalmente das palavras 

individuais, a gramática das palavras combinadas em orações e frases, a coesão trata 

da ligação entre orações e frases e a estrutura textual trata das propriedades 

organizacionais de larga escala dos textos. Além disso, distingo três outros itens 

principais que não serão usados na análise textual, mas na análise da prática 

discursiva, embora certamente envolvam aspectos formais dos textos: a “força” dos 

enunciados, isto é, os tipos de atos de fala (promessas, pedidos, ameaças, etc.) por eles 

constituídos; a “coerência” dos textos; e a “intertextualidade” dos textos. Reunidos, 

esses sete itens constituem um quadro para a análise textual que abrange aspectos de 

sua produção e intepretação como também as propriedades formais dos textos. 

(FAIRCLOUGH, 2001, p.103-4).  
  

A abordagem da língua do ponto de vista do sentido segue a esteira de Pêcheux, ao tratar 

das possibilidades de sentido baseadas na ideologia e nas relações de poder mais amplas, a 

hegemonia:  

 

Um foco de análise recai sobre as lexicalizações alternativas e sua significância 

política e ideológica, sobre questões, tais como a “relexicalização” dos domínios da 

experiência como parte de lutas sociais e políticas (é bem conhecido o exemplo de 

relexicalização de “terroristas” como “lutadores pela liberdade” ou vice-versa), ou 

como certos domínios são mais intensivamente lexicalizados do que outros. Outro 

foco é o sentido da palavra, particularmente como os sentidos das palavras entram em 

disputa dentro de lutas mais amplas: quero sugerir que estruturações particulares das 

relações entre palavras e das relações entre os sentidos de uma palavra são formas de 

hegemonia. Um terceiro foco recai sobre a metáfora, sobre a implicação política e 

ideológica de metáforas particulares e sobre o conflito de metáforas alternativas. 

(FAIRCLOUGH, 2001, p.105).  
  

Esse método de distinguir elementos do texto que possam dar abertura para análises 

sobre a hegemonia e ideologia em curso estabelece um percurso analítico a partir dos trajetos 

temáticos propostos em análise, mas sempre tendo em vista a articulação linguística dos 

enunciados analisados, e nunca apenas embasada em propostas filosóficas a respeito da 

linguagem. Isso reaproxima a AD da linguística textual, na medida em que sua preocupação 

não se baseia apenas nas disposições discursivas reveladas pela filosofia ou por outras ciências 
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humanas correlatas, mas por uma abordagem o mais completa possível da língua, revelando a 

influência hegemônica e ideológica expressa nas escolhas lexicais.  

A tomada dos textos, então, passa por um escrutínio discursivo que não exclui a 

linguística e suas contribuições e ainda estabelece uma relação crítica capaz de relacionar o 

objeto analisado com a sociedade circundante e sua dinâmica. Se a análise marxista/neomarxista 

de Bakhtin e Pêcheux tende a estabelecer pontos de difração no discurso e o cinde a partir da 

ideologia, condições de produção, história dos indivíduos, e se, além disso, a análise 

foucaultiana mostra o discurso como produtor de sujeitos e em relação com os saberes e poderes 

para produzir vontades de verdade, a análise de Fairclough une esses pontos sem a necessidade 

de se afastar da matéria linguística, sem a necessidade de tornar a linguagem transparente. 

Antes, mostra marcas linguísticas da superestrutura ideológica e hegemônica nos sintagmas. Se 

essas marcas hegemônico-ideológicas estão claras num texto, é porque a hegemonia se 

ramificou até a produção verbal de um indivíduo num dado acontecimento discursivo. Sendo 

isso possível, pensar o inverso é também plausível, ao se imaginar que a linguagem também 

pode caminhar e se entremear no poder, na ideologia e na hegemonia, e modificando-as como 

instrumento de poder, resistência.  

A abordagem do texto também leva em consideração conceitos como a interpretação, 

contexto, força, coerência, intertextualidade. A interpretação de texto o aborda dentro da prática 

discursiva que o produz, isso se dá, conforme o esquema proposto, por esforços de interpretação 

específicos encetados por produtores de discurso. De acordo com Fairclough (2001, p.110), a 

interpretação pode possuir uma dinâmica “ascendente-descendente”, ou seja, do geral para o 

particular ou do particular para o geral, comumente em processos autoexcludentes entre si, em 

interpretações que possibilitam excluir as outras supostas. O poder do contexto está no de 

restrição de ambivalências e possíveis dificuldades de atribuição de significados no emaranhado 

de enunciados do discurso, seguindo também esquema parecido com aquele da análise das 

interpretações. Há uma abordagem ascendente e outra descendente de contexto, que também 

restringe possibilidades de significação.   

A força de um texto ou de um enunciado mais simples se caracteriza por seu significado 

em dados contextos sociais e tem relação com seu desempenho. O contexto possui um poder 

ímpar na determinação de como acontece esse uso da força num ato de fala, restringindo 

importâncias, organizando-se ora como contexto de situação, ora como contexto social (p.111-

2). Já a coerência é uma propriedade dos textos e das interpretações, e tem relação com o modo 

como o texto “faz sentido” para receptores, e isso pode revelar modos naturalizados de se 
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estabelecer significados que têm relação com os sujeitos que os produzem e os modos 

ideológicos como esses sujeitos se constituem (p.113). A intertextualidade, por sua vez, fala da 

possibilidade de textos possuírem fragmentos de outros, o que acentua a historicidade dessas 

produções e estabelece suas redes de circulação, suas constantes transformações em outros 

textos, o que impacta a interpretação e produz, numa rede de consumo de discurso, relações 

entre textos, seus intertextos e outros que podem ajudar na interpretação (p.114).  

Fairclough distingue o que é intertextualidade manifesta e interdiscursividade 

(intertextualidade constitutiva). Para o autor, “intertextualidade manifesta é o caso em que se 

recorre explicitamente a outros textos específicos em um texto”. Já a interdiscursividade “é uma 

questão de como um tipo de discurso é constituído por meio de uma combinação de elementos 

de ordens de discurso” (p.152).  

Quanto à análise da prática discursiva, ou seja, das regras de emissão de discurso 

historicamente estabelecidas, estabelece-se um procedimento específico:  

 

Acredito que a análise da prática discursiva deva envolver uma combinação do que se 

poderia denominar “microanálise” e “macroanálise”. A primeira é o tipo de análise 

em que os analistas da conversação se distinguem: a explicação do modo preciso como 

os participantes produzem e interpretam textos com base aos recursos dos membros. 

Mas isso deve ser complementado com a macroanálise para que se conheça a natureza 

dos recursos dos membros (como também das ordens de discurso) a que se recorre 

para produzir e interpretar os textos e se isso procede de maneira normativa ou 

criativa. Na verdade, não se pode realizar microanálise sem esse conhecimento. E, 

naturalmente, a microanálise é a melhor maneira de expor tais informações: desse 

modo, fornece evidências para a macroanálise. Portanto, a microanálise e a 

macroanálise são requisitos mútuos. É devido a sua inter-relação que a dimensão da 

prática discursiva em minha teoria tridimensional pode mediar a relação entre as 

dimensões da prática social e do texto: é a natureza da prática social que determina os 

macroprocessos da prática discursiva e são os microprocessos que moldam o texto 

(FAIRCLOUGH, 2001, p.115).  

  

O gênero, na perspectiva de Fairclough ‒ assim como na de Bakhtin e, do mesmo modo, 

nas estratégias enunciativas delimitadas por Foucault ‒, prescreve sujeitos que podem enunciar 

o que enunciam, mas também podem se transformar num foco de ação específica de poderes 

que geram mudanças significativas na prática discursiva e, por sua vez, nas configurações 

ideológicas e hegemônicas.  

No livro Discurso e mudança social, Fairclough ainda discute três tendências que estão 

situadas na mudança em progresso das ordens do discurso, são elas: democratização, 

comodificação e tecnologização. De acordo com o autor, as duas primeiras tendências, 

“referem-se a mudanças efetivas nas práticas de discurso, enquanto a terceira sugere que a 

intervenção consciente nas práticas discursivas é um fator cada vez mais importante na 
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produção de mudança” (2001, p.247). Por democratização do discurso, Fairclough entende 

como: 

a retirada de desigualdades e assimetrias dos direitos, das obrigações e do prestígio 

discursivo e linguístico dos grupos de pessoas. Tanto no discurso como de um modo 

mais geral, a democratização tem sido um parâmetro importante nas últimas décadas, 

mas em ambos os casos o processo tem sido muito desigual [...], e em ambos os casos 

existem questões sobre o quanto as mudanças têm sido reais ou superficiais. (2001, 

p.248).  

 

Ele analisa cinco áreas de democratização discursiva, que são: relações entre línguas e 

dialetos sociais, acesso a tipos de discurso de prestígio, eliminação de marcadores explícitos de 

poder em tipos de discurso institucionais com relações desiguais de poder, uma tendência à 

informalidade das línguas, e mudanças nas práticas referentes ao gênero na linguagem.  

Sobre a comodificação, Fairclough aponta: 

 

A comodificação é o processo pelo qual os domínios e as instituições sociais, cujo 

propósito não seja produzir mercadorias no sentido econômico restrito de artigos para 

venda, vêm não obstante a ser organizados e definidos em termos de produção, 

distribuição e consumo de mercadorias […]. Em termos de ordem do discurso, 

podemos entender a comodificação como a colonização de ordens de discurso 

institucionais e mais largamente da ordem de discurso societária por tipos de discursos 

associados à produção de mercadoria. (2001, p.255).  

 

De acordo com o estudioso, no contexto das ordens do discurso, a comodificação pode 

ser entendida como a “colonização” de ordens do discurso institucionais e societárias por tipos 

de discursos vinculados ao conceito de mercado, ou seja, a produção de mercadorias. Um 

exemplo de como isso se generaliza no discurso educacional “é a lexicalização de cursos ou 

programas de estudo como mercadorias ou produtos que devem ser comercializados aos 

clientes”. O discurso educacional comodificado, nesse sentido, é entremeado por um 

vocabulário que se associa à esfera mercadológica com o uso de palavras como “habilidade”, 

“competência”, etc.  

No entanto, a comodificação do discurso educacional também se refere à questão de 

gêneros de discurso. O autor aponta que as ordens do discurso, nesse caso, da educação, são 

colonizadas também pelo gênero publicitário, cujo processo forma textos mesclados por 

aspectos publicitários e educacionais.  

Por fim, Fairclough, para discorrer sobre a tecnologização, aponta que as sociedades 

modernas são marcadas por uma tendência de controle sobre as vidas das pessoas. No caso da 

comodificação, o aspecto discursivo é colonizado pela economia, porém, é possível perceber o 

mesmo processo por meio da tecnologização. O autor pontua que a entrevista e a publicidade 

são exemplos de tecnologias de discurso. Por tecnologias do discurso, ele compreende que “na 
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sociedade moderna elas têm assumido e estão assumindo o caráter de técnicas transcontextuais 

que são consideradas como recursos ou conjunto de instrumentos que podem ser usados para 

perseguir uma variedade ampla de estratégias” (FAIRCLOUGH, 2001, p.264). Importante 

destacar que as tecnologias discursivas criam uma relação próxima entre o conhecimento sobre 

a linguagem e discurso e poder.  

Portanto, após apresentarmos tais fundamentos metodológicos como os de Fairclough, 

bem como sua conjugação com os princípios de propagação e rarefação de Bakhtin e Foucault, 

respectivamente, está completo o quadro teórico-metodológico desta abordagem. No capítulo 

seguinte, descreveremos e analisaremos as condições de produção e a materialidade de nosso 

objeto.   
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CAPÍTULO 2 

O gênero Relato de Prática e suas condições de produção 

 

Neste capítulo, analisaremos as condições de produção e a estrutura enunciativa e 

textual do gênero Relato de Prática, explorando inicialmente suas formas de emergência na 

cadeia intertextual de um dispositivo pedagógico complexo e extenso. O dispositivo em si será 

objeto do capítulo seguinte, mas já agora indicaremos, por necessário, elementos dessa cadeia 

e de seu funcionamento discursivo. Trata-se da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o 

Futuro (OLP), um concurso de produção textual, projeto que se originou do Programa 

Escrevendo o Futuro, desenvolvido e financiado pela Fundação Itaú Social.   

No ano de 2008, a OLP teve sua primeira edição, realizada em parceria entre Ministério 

da Educação e a Fundação Itaú Social, coordenada pelo Centro de Estudos e Pesquisas em 

Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). O tema escolhido desde sua criação é “O 

lugar onde vivo”, à guisa de oportunizar aos alunos aumentar os vínculos com a comunidade e 

aprofundar o conhecimento sobre a realidade local, contribuindo para o desenvolvimento de 

sua cidadania, segundo o Programa.  

A OLP tem como propósito declarado fortalecer a educação no país, aperfeiçoando as 

práticas de leitura e escrita dos alunos de escolas públicas, do 5º ano do Ensino Fundamental à 

3ª série do Ensino Médio, e proporcionar oportunidades de formação para seus professores por 

meio de materiais orientadores, cursos presenciais e à distância, ambiente virtual de 

aprendizagem e recursos didáticos para o desenvolvimento do trabalho em sala de aula. De 

acordo com Dolz, na apresentação da edição de 2016 do material didático, a OLP possui três 

grandes objetivos: 

 

Primeiro, busca-se uma democratização dos usos da língua portuguesa, perseguindo 

reduzir o “iletrismo” e o fracasso escolar. Segundo, procura-se contribuir para 

melhorar o ensino da leitura e da escrita, fornecendo aos professores material e 

ferramentas, como a sequência didática – proposta nos Cadernos, que tenho o prazer 

de apresentar. Terceiro, deseja-se contribuir direta e indiretamente para a formação 

docente. (DOLZ, 2016, p.9).  
  

Tendo em vista esses objetivos, a OLP, concurso bienal de produção de textos, segundo 

os organizadores, inclui os participantes numa rede de conhecimento que oferece publicações 

periódicas e divulga os textos dos alunos e os relatórios dos professores, como também 

disponibiliza uma comunidade virtual de aprendizagem, além de diversos cursos online.    
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O concurso segue cinco etapas para a seleção de textos: escolar, municipal, estadual, 

regional e nacional. A primeira etapa é a escolar, período de realização das oficinas pelos 

professores inscritos com suas respectivas turmas, quando os alunos deverão produzir seus 

textos. Depois da realização das oficinas com os alunos, cabe à direção de cada escola 

participante organizar uma Comissão Julgadora Escolar, que fará a seleção dos textos e os 

encaminhará para a etapa municipal. 

Durante o desenvolvimento das oficinas, os professores devem registrar em um diário 

suas experiências, como dificuldades encontradas, aprendizagens, descobertas, acertos e 

reflexões, em um Relato de Prática, que é solicitado àqueles cujos alunos são classificados como 

semifinalistas. De acordo com o regulamento da edição 2016 da OLP, seriam selecionados e 

premiados os professores que melhor relatassem a prática das oficinas (Relatos de Prática) 

conforme os critérios descritos no regulamento.  

Na segunda etapa, a Comissão Julgadora Municipal faz a avaliação e a seleção dos textos 

recebidos das Comissões Julgadoras das escolas das redes de ensino municipal, estadual e 

federal localizadas em cada município que aderiu ao concurso. Nessa etapa, a Comissão 

Julgadora Municipal avalia os textos válidos separados em categorias e seleciona de um a 15 

textos por categoria, conforme o número de vagas do município na categoria, conforme 

indicado no regulamento.  

Na terceira etapa, as Comissões Julgadoras Estaduais são organizadas e coordenadas 

pelas Secretarias de Educação Estaduais e pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

Cada Comissão Julgadora Estadual seleciona textos de acordo com o número de vagas 

disponíveis em cada categoria para cada Unidade da Federação. São selecionados até 500 textos 

semifinalistas em todo o Brasil, sendo 125 de cada categoria. Cada uma das 27 Unidades da 

Federação (UF) tem uma vaga garantida por categoria.  

Na quarta etapa, os alunos-autores dos 500 textos semifinalistas e respectivos 

professores participam de encontros, organizados pela Coordenação, de acordo com a categoria 

em que estão concorrendo. São realizados quatro encontros – um para cada categoria –, sob a 

coordenação técnica do Cenpec, reunindo professores e respectivos alunos semifinalistas. Nos 

encontros da etapa regional os alunos semifinalistas analisam seus textos com o apoio da equipe 

técnica do Cenpec e de seus professores e, em seguida, produzem outros textos, que são usados 

para subsidiar a análise e a seleção dos semifinalistas.  

Nos encontros de semifinalistas são selecionados até 152 textos finalistas em todo o 

Brasil, sendo 38 de cada categoria. Para o processo seletivo dessa etapa, os 26 Estados e o 

Distrito Federal estão agrupados em sete polos. Cada um dos sete polos conta com uma vaga 
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garantida por categoria. As 31 vagas restantes por categoria são atribuídas aos polos 

proporcionalmente ao número de textos válidos recebidos pelas Comissões Julgadoras 

Estaduais. Durante a etapa regional também é feita a seleção de 28 Relatos de Prática, escritos 

pelos professores. Vale ressaltar que, segundo o regulamento do concurso, essa seleção não tem 

nenhum vínculo com a seleção de textos dos alunos.   

Por fim, na quinta etapa, a Comissão Julgadora Nacional, composta, organizada e 

coordenada pelo MEC, pela Fundação Itaú Social e pelo Cenpec, faz a seleção de 20 textos 

vencedores nacionais produzidos pelos alunos, isto é, os cinco primeiros colocados em cada 

categoria, conforme critérios de seleção indicados no regulamento.  

Os alunos que participam da OLP recebem prêmios como medalhas, livros, tablets e 

computadores, em reconhecimento ao texto produzido durante a realização das oficinas 

referentes ao gênero destinado à sua série/ano de estudo. Considerando que o trabalho 

pedagógico desenvolvido possibilita as aprendizagens necessárias para que os alunos possam 

escrever seus textos, os professores e as escolas dos autores dos textos vencedores também são 

igualmente premiados, sendo que a escola recebe 10 microcomputadores, uma impressora, um 

projetor multimídia, um telão para projeção e livros. Também são premiados os professores dos 

28 Relatos de Prática selecionados na etapa regional que melhor relatarem suas experiências 

com a utilização do material didático da OLP em sala de aula.   

A participação dos professores e das secretarias municipais e estaduais de educação 

acontece de forma voluntária. Após a adesão das secretarias de educação, os professores 

realizam sua inscrição de acordo com a turma/série/ano de atuação, para desenvolver o ensino 

da língua utilizando todos os materiais disponibilizados no site da OLP. Para os professores 

inscritos é disponibilizado, no Portal do Programa Escrevendo o Futuro, um material textual de 

orientações sobre a realização de oficinas preparatórias para o desenvolvimento das aulas, o 

Caderno do Professor ‒ orientação para produção de textos, juntamente com exemplares de 

uma coletânea de textos para os alunos e alguns materiais didáticos que complementam as 

atividades desse caderno.  

Esses materiais, segundo a OLP, além de colaborar para a formação do docente, 

viabilizam o trabalho em sala de aula, pois são elaborados por meio de sequências de atividades 

de diferentes tipos e níveis de complexidade, sistematizadas como oficinas. A metodologia de 

ensino da língua utilizada pela OLP está fundamentada em pesquisas e propostas de trabalho 

da Escola de Genebra e, em particular, na reflexão de Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz.   
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2.1. Os cadernos do professor e os Relatos de Prática  

 

Os cadernos de orientação para o professor apresentam um “passo a passo” para o 

desenvolvimento da produção de texto em sala de aula, como se diria no senso comum. Desde 

2010, esse material contempla quatro gêneros textuais diferentes, sendo três literários e um 

jornalístico: poema, memórias literárias, crônica (literários) e artigo de opinião (jornalístico)4. 

Conforme se pode confirmar abaixo, cada volume, com seu gênero particular, é voltado para 

turmas específicas:  

• Poema – 5º e 6º anos do Ensino Fundamental;  

• Memórias literárias – 7º e 8º anos do Ensino Fundamental;  

• Crônica – 9º ano do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio;   

• Artigo de Opinião – 2ª e 3ª séries do Ensino Médio.  

Cada caderno possui orientações teóricas básicas e está estruturado com 

aproximadamente 15 oficinas práticas para serem desenvolvidas pelos professores e alunos em 

sala de aula entre os meses de abril e agosto dos anos pares, anos em que se realiza a Olimpíada 

em âmbito nacional.  

Embora cada um dos quatro volumes – Poetas da escola (Poema), Se bem me lembro… 

(Memórias literárias), A ocasião faz o escritor (Crônica) e Pontos de vista (artigo de opinião) – 

aborde gêneros diferentes, todos seguem a mesma organização, com atividades que, de acordo 

com a OLP, possibilitam ao professor fazer o diagnóstico dos conhecimentos prévios dos alunos 

e, a partir disso, propor atividades de ampliação dos conhecimentos sobre o gênero em estudo 

por meio de leituras e análises dos textos, de reconhecimento das marcas linguísticas do gênero, 

de exercícios de escrita e reescrita coletiva e de produção do texto final.  

Desse modo, buscamos verificar por meio do exame dos discursos mobilizados pelos 

docentes envolvidos, como e em que medida as orientações teórico-metodológicas da OLP a 

eles dirigidas interferem em sua formação discursiva, ou seja, na maneira como ele elabora e 

reelabora seus discursos e, consequentemente, sua prática docente. Para isso, analisamos os 

textos efetivamente produzidos pelos professores – os Relatos de Prática – com atenção especial 

à emergência ou ao apagamento de aspectos dialógicos (como, por exemplo, a intertextualidade 

manifesta e constitutiva), como forma de comparar efeitos da OLP em relação às práticas 

pedagógicas regulares.  

                                                 
4 A rigor, a crônica é um gênero literário que só sobreviveu graças à sua emergência em suportes jornalísticos. Tal 

afirmação pode ser questionável, mas até por isso é relevante.   
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O Relato de Prática deve ser, em princípio, um registro do professor sobre suas 

experiências durante o desenvolvimento do trabalho com um dos gêneros textuais propostos 

pelo concurso (poema, memórias literárias, crônica e artigo de opinião), utilizando a 

metodologia de sequência didática proposta nos cadernos de orientação para o professor, 

conforme orientação do Programa Escrevendo o Futuro. No portal do programa, encontramos 

a explicitação do que chamaremos inicialmente de demanda de reflexividade:  

 

A escrita do relato de prática docente tem sido estimulada pela Olimpíada por meio 

do concurso de relatos que acontece paralelamente às Oficinas Regionais. Nessa 

etapa, os professores de alunos semifinalistas são convidados a apresentar um relato 

de prática no qual contam sobre a experiência da preparação dos alunos para a escrita 

dos textos participantes da Olimpíada. (CENPEC, 2016a).   
 

No escopo desse tipo específico de enunciação, o Relato de Prática, como gênero do 

discurso, é um uso social, interacional da língua, de modo específico, escrito ou falado, ou se 

utilizado de outros recursos linguísticos ou não, mas sempre significantes. De acordo com 

Amaral (2007), o relato possui características que unem o registro significativo e objetivo de 

ações com opiniões, sentimentos e percepções do professor nas suas relações dialógicas de 

ensino e aprendizagem:  

 

O relato de experiência de prática pedagógica tem características muito próprias, que 

o diferenciam de outros gêneros. Ele é muito distinto de um relatório. Um relatório 

precisa parecer neutro, não pode revelar sua autoria. O relato de experiência de prática 

pedagógica, ao contrário, é um gênero de texto que põe em evidência a autoria de 

quem o escreveu. As marcas de autoria aparecem no texto todas as vezes que o autor 

faz referência às experiências muito particulares que somente ele viveu com seus 

alunos, em sua sala de aula, em sua escola. Ao relatar essa experiência para alguém 

próximo – o coordenador pedagógico, outros educadores – o professor faz uso de 

pronomes pessoais e de tratamento, estabelecendo um diálogo com esse leitor. Como 

o relato fala de situações experimentadas pelo autor, revela as sensações e emoções 

vividas nessas experiências. Isso é marcado pelo uso de adjetivos que aproximam o 

leitor dos sentimentos vividos por quem relata. Vale lembrar que a vivência das 

pessoas nunca é solitária. Assim, o autor do relato também revela em seu texto o 

diálogo com outros sujeitos envolvidos, relembrando momentos, trazendo para seu 

texto vozes de outras pessoas: falas dos alunos, do coordenador, dos pais, do diretor 

da escola, dos palestrantes que ouviu, dos autores que leu. (p.14).  
  

Do ponto de vista bakhtiniano, o Relato de Prática seria um gênero prosaico5 secundário, 

pois é produzido a partir de códigos culturais mais sofisticados que a comunicação comum. Nos 

termos de Machado, os gêneros secundários literários ou formais  

 

                                                 
5Referente à prosa. 
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[…] são formações complexas porque são elaborações da comunicação cultural 

organizada em sistemas específicos como a ciência, a arte, a política. Isso não quer 

dizer que eles sejam refratários aos gêneros primários: nada impede, portanto, que 

uma forma do mundo cotidiano possa entrar para a esfera da ciência, da arte, da 

filosofia, por exemplo. Em contatos como esses, ambas as esferas se modificam e se 

complementam. Assim um diálogo perde sua relação com o contexto da comunicação 

ordinária quando entra, por exemplo, para um texto artístico, uma entrevista 

jornalística, um romance ou uma crônica. (2005, p.155-6).  
  

Nesse caso, o gênero é secundário porque atende a uma necessidade sanável pela 

utilização complexa do código linguístico e voltada ao sistema específico da atuação 

profissional, um ato de escrita que depois visa a incorporação de dados e reflexões à prática. 

No entanto, carrega características primárias por conter pontos de vista, opiniões e percepções 

do professor dentro de uma dinâmica dialógica de si para si, de si para o coordenador ou para 

um suposto leitor imaginário. O relato é um gênero que desperta, registra e comunica o ensejo 

das descobertas, pois  

 

O gênero, na teoria do dialogismo, está inserido na cultura, em relação à qual se 

manifesta como “memória criativa” onde estão depositadas não só as grandes 

conquistas das civilizações, como também as descobertas significativas sobre os 

homens e suas ações no tempo e no espaço. (MACHADO, 2005, p.159).   
  

Essa função produtiva e relacionada ao conhecimento humano provê ao sujeito que o 

produz a possibilidade de reflexão sobre a prática ou mesmo de fazer com que ela forneça dados 

empíricos, impressões e material de análise que possa servir, de algum modo, para o 

desenvolvimento do saber em questão. O Relato de Prática, por suas características prosaicas, 

possui características da cultura dialogizada na qual o seu produtor se insere. É um tipo de prosa 

comunicativa que media o processo de construção do seu autor, evidenciando sua identidade e 

seus progressos, suas dificuldades, etc.  

Ao se levar em consideração os diálogos que esse gênero específico engendra, é possível 

pensar nas possibilidades que ele tem de revelar o discurso, suas relações, o aporte ideológico 

que possui dentro das relações entre a ideologia oficial, que se manifesta na organização do 

ensino, nas regras, na instituição e toda a superestrutura em que a educação formal básica se 

encaixa, e a ideologia cotidiana, formada pelas ideias em curso, crenças, formas de ver o mundo 

dos sujeitos envolvidos no ambiente escolar e nas relações de ensino e aprendizagem.   

O relato de um professor que conta com o sucesso ou suas tentativas para esse intento 

em sua prática traz em seu bojo uma série de relações com essa superestrutura ideológica e com 

os discursos correntes, e estabelece meios pelos quais há uma dialogia específica produtora de 

sentidos, do próprio discurso do relato como gênero, em contato mais ou menos específicos 
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com a esfera ideológica que o produz. Nesse sentido, é possível pensar que o Relato de Prática 

produzido pelos professores é entremeado por elementos intertextuais constitutivos e 

manifestos – conceitos distinguidos por Fairclough e apresentados nesse trabalho no capítulo 

anterior –, uma vez que nesse gênero pode ser observada a presença de outros textos explícitos 

e de um tipo de discurso constituído por meio da combinação de aspectos que envolvem ordens 

de discurso.   

O estudo de um gênero ligado à OLP e à prática do professor aproxima e reaproxima 

várias vezes a prática em usos da língua no nível comunicativo básico (gêneros primários), 

quando de registros pautados pela escrita e reflexão para posterior avaliação e reavaliação do 

trabalho (gêneros secundários), podendo se localizar na zona limítrofe entre ambos ao trazer 

impressões subjetivas e registros de tom confessional, reiterando o que já se discute nessa 

teorização: a centralidade do uso da palavra, o foco numa linguística dialógica. Portanto, o 

processo analítico realizado nesta pesquisa considerou o caráter dialógico dos discursos que 

constituem o gênero Relato de Prática, os quais são tomados como importante dado do processo 

de interação verbal.  

Nesse sentido, uma vez que a OLP é parte de uma política pública que alcança 

professores de todo o país, importa refletir acerca dos discursos que a constituem, bem como 

dos discursos produzidos pelos professores que dela participaram nos anos de 2014 e 2016. 

Nessa perspectiva, tomaremos como elemento importante de nossa reflexão a ideia de 

dispositivo presente na teoria foucaultiana. Considerando que dispositivo é uma tática, uma 

estratégia de controle que corresponde a certa necessidade histórica, é possível dizer que a 

Olimpíada, um programa situado na esfera educacional, é um dispositivo, pois ela surgiu em 

determinado contexto histórico como resposta a uma exigência de governança no âmbito 

escolar: supostamente fortalecer o aperfeiçoamento da leitura e da escrita nas escolas públicas 

brasileiras.   

Desse modo, esse concurso de produção de textos se constitui de uma rede de relações 

de vários elementos, como discurso, leis, materiais didáticos, instituições, saberes entre o dito 

e o não-dito. Assim, pode-se dizer que todos esses elementos, nesse dispositivo, confluem 

visando à objetivação e à subjetivação do sujeito, que, nesse caso, são os professores de língua 

portuguesa que participam desse programa. Isso pode ser confirmado em dizeres comuns nos 

Relatos de Prática, em referência ao cumprimento às recomendações expressas no material 

didático do Programa OLP, disponibilizado aos professores, como veremos adiante.  

 

2.1.1. Critério de seleção dos dados 
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Considerando a OLP como um projeto que abrange todas as escolas públicas brasileiras 

e a quantidade de relatos selecionados na etapa regional, aproximadamente 500 relatos por 

edição do concurso, bem como os quatro cadernos de orientação para o professor, o primeiro 

desafio que tivemos foi decidir o critério de escolha desses dados. Nesse sentido, para a seleção 

dos dados, ou seja, dos Relatos de Prática, alguns fatores foram considerados: o entendimento 

de que os quatro cadernos, embora de gêneros diferentes, mantêm a mesma estrutura teórico 

metodológica; a intenção de utilizar Relatos de Prática das duas últimas edições da OLP, bem 

como de regiões diferentes; o objetivo deste trabalho e a coerência com os fundamentos teóricos 

que nos orientam. Quanto aos cadernos de orientação, escolhemos os quatro por se tratar de 

gêneros diferentes.   

Tendo clareza de que nosso interesse com essa reflexão não é mostrar resultados 

estatísticos, e que muitos Relatos de Prática não são, necessariamente, uma exigência da 

abordagem teórico-metodológica que adotamos, descartamos a ideia de um estudo com foco no 

aspecto quantitativo. Dessa forma, importa-nos, sobretudo, a qualidade dos dados, o que fez 

com que entendêssemos que seria produtivo ter como critério a variedade desses dados. 

Portanto, para esta análise, foram selecionados aleatoriamente 20 Relatos de Prática das duas 

últimas edições: 2014 e 2016, referentes aos quatro gêneros textuais: poema, crônica, memórias 

literárias e artigo de opinião.  

Desse quantitativo, cinco relatos vencedores das edições citadas foram colhidos do 

Portal da OLP; os demais foram retirados do conjunto de relatos a nós disponibilizado pela 

coordenação do Programa Escrevendo o Futuro. Assim, optamos por selecionar cinco relatos 

de cada um desses gêneros, buscando comtemplar as sete regiões do país ‒ Centro-oeste, 

Nordeste I, Nordeste II, Norte, Sudeste I, Sudeste II e Sul ‒, critério adotado pela equipe 

responsável pela OLP para facilitar a orientação e acompanhamento de todas as cinco etapas 

do concurso.  
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2.2. ANÁLISE DOS DADOS REFERENTES AOS QUATRO GÊNEROS 

 

Aqui iniciaremos a análise dos 20 Relatos de Prática elaborados pelos professores que 

desenvolveram as oficinas dos cadernos referentes aos quatro gêneros descritos abaixo. Mais 

adiante, com o objetivo de organizar melhor as ideias e discussões, a análise será dividida em 

alguns tópicos extraídos dos próprios Relatos de Prática, são eles: relação professor e material 

da OLP; democratização dos usos da língua; concurso de textos; e relação entre professor e 

aluno. Em cada tópico a análise será desenvolvida a partir de trechos extraídos dos relatos de 

práticas e citados como subsídio do estudo.  

 

Poemas 

  O caderno Poetas da Escola edição 2016 é destinado aos professores e alunos do 5º e 6º 

anos do Ensino Fundamental, composto por 15 oficinas organizadas em sequência didática para 

o trabalho pedagógico em sala de aula. A proposta desse caderno é desenvolver um trabalho 

com o gênero literário poema, que também faz parte de muitos currículos escolares. Segundo a 

equipe de elaboração desse material, “O poema é criado como se fosse um jogo de palavras. Ele 

motiva o leitor a descobrir não apenas a leitura corrente, mas também a buscar outras leituras 

possíveis”. 

 

Memórias literárias 

O caderno Se Bem me Lembro, edição 2014 ou 2016, é destinado aos professores e 

alunos do 7º e 8º anos do Ensino Fundamental, composto por 16 oficinas, organizadas em 

sequência didática para o trabalho pedagógico em sala de aula. A proposta desse caderno é 

desenvolver um trabalho com o gênero Memórias Literárias, com textos marcados pela 

contínua comparação do passado com o presente, em que as lembranças e vivências são 

rememoradas e interpretadas por meio da linguagem literária, que utiliza a realidade para 

sustentar o texto constituído por certa dose de inventividade.  

 

Crônica  

O caderno A Ocasião Faz o Escritor, edição 2014, é destinado aos professores e alunos 

do 9º ano do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino Médio, composto por 11 oficinas, 

organizadas em sequência didática. A proposta desse caderno é desenvolver um trabalho com 

a crônica, gênero singular por sua resiliência: sobrevive no meio jornalístico e ao mesmo tempo 
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é literário, traz um olhar atento do mundo ao se tratar de uma análise, revela autoria ao observar 

um fato do cotidiano, é uma arte que pode gerar mais humor e menos julgamento. 

 

Artigo de opinião 

O caderno Pontos de Vista, edição 2014, é destinado aos professores e alunos da 2ª e 3ª 

séries do Ensino Médio, composto por 15 oficinas, organizadas em sequência didática. A 

proposta desse caderno é desenvolver um trabalho com um dos mais conhecidos gêneros de 

matéria assinada: “o artigo de opinião”. Trata-se de um gênero jornalístico por meio do qual os 

fatos chegam ao público filtrados pelo ponto de vista dos articulistas, ou seja, dos autores do 

texto. Como o próprio título do caderno indica, “Pontos de Vista”, o artigo de opinião é um 

gênero que permite ao autor apresentar o seu ponto de vista sobre determinado acontecimento, 

considerando o que já foi dito sobre ele, como objeto de críticas, questionamento ou até 

aprovação.  

  

2.2.1. Relação professor e material da OLP  

 

Este tópico pretende analisar a relação entre o professor e o material da OLP, 

considerando a possibilidade de integração da escola com a OLP. Vejamos:  

  
Sempre que recebo uma missão penso no que devo conseguir com a mesma, foi com 

base nessa premissa que comecei as aulas da Olimpíada de Língua Portuguesa com o 

intuito de melhorar as produções dos meus alunos, tendo em vista, que tinha em 

minhas mãos um material riquíssimo, […]. (Relato de prática: ARTIGO DE 

OPINIÃO, 235.636, 2014, grifo nosso).  

  

Ao tomar como exemplo esse recorte do Relato de Prática, nota-se que a professora 

expressa a maneira como enxerga e assume a proposta de trabalho da OLP. Assim, é possível 

refletir sobre o que ela expõe em sua fala em um contexto que exige resposta a uma necessidade 

do meio educacional: “melhorar as produções dos meus alunos”, ou talvez como pura expressão 

da questão vocacional que ainda muitos professores carregam: “sempre que recebo uma missão 

penso no que devo conseguir com ela”, ou ainda, como convicção de que a OLP pode colaborar 

para o desenvolvimento de um ensino da língua que realmente contribua para o aperfeiçoamento 

da escrita dos alunos: “tinha em minhas mãos um material riquíssimo”.  

Diante dessas hipóteses, é possível perceber que a fala da professora é constituída de 

discursos oriundos da OLP, uma vez que o próprio programa repassa ao professor o valor do 

material oferecido. No entanto, também é necessário pensar que o que a professora diz é 
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resultado de sua formação profissional como um todo e, nesse sentido, suas afirmações também 

podem conter elementos oriundos daquilo que é documento oficial relacionado ao campo da 

educação, ou seja, documentos como LDB, PCN e BNCC e outros, bem como de outros 

materiais que lhe são ofertados ao longo de sua atuação docente, como, por exemplo, o livro 

didático, instrumento mais utilizado pelos professores na prática de sala de aula.  

Essa reflexão culmina no entendimento de que o discurso do professor, nesse tipo de 

prática discursiva, tende fortemente a explicitar a gama de referencialidades, capazes de fazer 

ressurgir em um novo contexto um discurso entremeado por outros discursos. Nessa direção, e 

tendo em vista o recorte do Relato de Prática acima citado, percebe-se que as “palavras” do 

material da OLP passam a ter primazia na fala dos professores como elemento constitutivo de 

suas subjetividades, uma vez que esta é uma situação dialógica. O conceito de 

interdiscursividade discutido por Bakhtin serve a esta reflexão como embasamento, na medida 

em que 

 

Nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados (inclusive as obras criadas), é pleno 

de palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou de assimilabilidade, de um 

grau vário de aperceptibilidade e de relevância. Essas palavras dos outros trazem 

consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos, e 

reacentuamos. (BAKHTIN, 2003, p. 294-5).  

  

Esse conceito está relacionado à ideia de dialogismo, das relações entre discursos, pois 

“todo discurso dialoga com outros discursos, toda palavra é cercada de outras palavras” (Fiorin, 

2006). Dessa forma, retomando o enunciado do Relato de Prática acima, a professora reafirma, 

reforça e completa, a partir de seu contexto, com seus valores e seus pontos de vista, os discursos 

anteriores. Isso se repete no excerto seguinte, como veremos, pelo viés da reafirmação do mérito 

do Programa, pela assunção de sua primazia novamente, como se fosse uma reiteração de 

slogans motivacionais:  

 

Esse ano quando tive a oportunidade de novamente participar fiquei feliz, pois 

acredito que é uma experiência muito rica, como professor, ter a oportunidade de 

incentivar e acompanhar nossos alunos nesse processo de conhecer e escrever um 

gênero tão intrigante que é o artigo de opinião (Relato de prática: ARTIGO DE 

OPINIÃO, 235.740, 2016, grifo nosso).  

  

O trecho acima revela um professor que assume as orientações teórico-metodológicas 

da OLP na crença de que poderá desenvolver um trabalho especial com o gênero artigo de 

opinião. Porém, desse discurso emerge um questionamento: seria possível afirmar que o 

professor se apropriou das ideias referentes ao ensino da leitura e da escrita por meio dos 
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gêneros textuais? Isso implicaria dizer que assimilou, ainda que sem efetuar uma ligação 

explícita, a concepção de “gêneros do discurso” de Bakhtin e que passa a concordar que o ensino 

da língua vai além do domínio que diz respeito à sua estrutura gramatical, chegando à atividade 

comunicativa caracteristicamente interativa e discursiva. Nessa direção, cabe recordar o alerta 

de Faraco (2003) quando afirma que a abordagem linguística, na concepção de Bakhtin, “é 

insuficiente pelo fato de enfocar o enunciado exclusivamente como um fenômeno da língua, 

como algo puramente verbal, desvinculado de sua materialização, indiferente às suas dimensões 

axiológicas” (p. 26).  

Outro ponto interessante para ser discutido sobre a relação que os professores 

estabelecem com o material da OLP e com o próprio programa de maneira geral é a 

internalização de um discurso apresentado pelo programa. A professora diz sobre a 

oportunidade de participar novamente da OLP e sobre a experiência rica que é para ela ter a 

oportunidade de incentivar e acompanhar os alunos nesse processo de aprendizagem da leitura 

e da escrita. Percebe-se, como já indicávamos acima, que o professor assume a sua atuação 

nesse processo, através da OLP, como uma oportunidade “especial”, com a qual ele poderá 

trabalhar. Em princípio, esse discurso parece ser fruto da assimilação daquilo que o programa 

lhe apresenta, e o professor passa, então, a tomar a OLP como uma oportunidade única (ou 

‘especial’). Esse “descolamento” da OLP das práticas pedagógicas regulares destaca-se em 

outro excerto: 

 
Lembro-me ainda do diálogo em que tentara diagnosticar o conhecimento prévio 

dos alunos sobre o gênero que seria trabalhado: _Bom dia queridos alunos! Nos 

próximos dias iremos trabalhar com um gênero textual chamado: Crônica. Vocês já 

ouviram falar desse tipo de texto? _Crônica professora? Será que vem de doença 

crônica? A descontração contida nas piadas, sempre de bom gosto dos meus alunos, 

transformava aquela humilde sala em um palco de risos, e em meio a tanta euforia 

restava a certeza da importância das oficinas de produção à vida daqueles que 

buscavam explicações de algo que ainda não conheciam. (Relato de prática: 

CRÔNICA, 235.539, 2014, grifos nossos) 
 

 Percebe-se, nesse caso, que a professora interage com os alunos e expressa o quão as 

oficinas propostas pela OLP são importantes para o aprendizado dos alunos: “... restava a 

certeza da importância das oficinas de produção à vida daqueles que buscavam explicações de 

algo que ainda não conheciam”. Essa afirmação evidencia novamente a assunção da relevância 

que esse material tem para a prática docente não somente dessa professora, mas de todos os 

professores que participam desse concurso de texto, uma vez que dizeres como esse se repetem 

em vários Relatos de Prática analisados. Não se pode negar que é um discurso apologético, 
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como se verifica nos termos grifados. E se o é, é por comparação com as práticas regulares, 

como vimos insistindo. 

Assim, interessa observar e refletir também sobre a OLP como um lugar de lutas e 

contradições, pois o programa, embora apresente aspectos de contribuições para a 

educação/ensino da língua, está inserido em uma ordem do discurso em que as relações de 

poder estão presentes e tendem a produzir situações/enunciações como verdades 

inquestionáveis. E, no entanto, assim também não impedem contrapalavras que não sejam 

meras reiterações do discurso da OLP: 

 

Assim, trabalhamos as demais oficinas relacionadas às características do artigo de 

opinião: argumentação, vozes, estrutura do texto dissertativo-argumentativo, 

elementos articuladores… Nessa etapa, destaco a integração que foi possível 

realizar entre os conteúdos da sequência didática do material da Olimpíada com 

os conteúdos do programa da disciplina em minha escola. Ao trabalhar 

argumentação (estratégias argumentativas e tipos de argumento), foi possível 

estabelecer uma relação com o gênero sermão, previsto no programa da disciplina. 

Ao abordar os elementos articuladores, foi possível introduzir a construção do 

período composto e as relações coesivas que algumas conjunções estabelecem entre 

orações para o bom funcionamento dos textos. Desse modo, compreendo que os 

módulos da sequência didática propostos no caderno não são “camisas de força”; 

pelo contrário, são flexíveis, dão espaço e autonomia ao professor como sujeito ativo 

no planejamento (e não só execução) e podem integrar-se perfeitamente a outros 

conteúdos previstos no planejamento do professor (Relato de prática: ARTIGO DE 

OPINIÃO, 235.645, 2014, grifos nossos).  
  

Com esse excerto, pode-se pensar no que Bakhtin (2003; 2012) discute sobre autoria, 

que necessariamente passa pela ideia de interação entre os sujeitos inseridos na composição e 

entonação do enunciado. O professor apresenta-se como uma figura que interage em duas 

instâncias. A primeira por intermédio do seu processo de formação pelas orientações 

metodológicas da OLP, considerando-se aqui toda a memória dos discursos que estão implícitos 

nos materiais oferecidos, ou seja, todo seu fundamento teórico, histórico e social; a segunda por 

meio da abordagem própria com que o professor maneja esses materiais em função do seu 

interlocutor, isto é, o aluno. Assim, a prática do professor pode possuir caráter autoral quando 

ele se torna um mediador do conhecimento e, conforme o pensamento bakhtiniano, acerca da 

compreensão responsiva ativa, promove o surgimento de novos discursos, em novas situações 

de comunicação, de forma reflexiva, crítica e criativa.   

No recorte abaixo, percebe-se que a professora expressa um dos seus maiores desafios: 

trabalhar o gênero poema no 6º ano, na perspectiva da OLP. Ela ressalta que os cadernos virtuais 

a ajudaram muito e que seu maior questionamento era quanto à forma de orientar os alunos 

nesse trabalho com o gênero poema, isto é, despertar neles o gosto pela poesia e pela escrita.  
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Trabalhar o gênero Poema, numa turma de sexto ano, dentro das Olimpíadas de 

Língua Portuguesa, era um dos meus maiores desafios no início deste ano, lembro que 

o material enviado no cd “Cadernos Virtuais”, me ajudou muito. No primeiro 

momento meu maior questionamento era este: “Como vou orientar todo o processo 

para despertar o gosto pela poesia nos alunos e ainda despertá-los para a escrita?” 

Iniciei minha “jornada olímpica”, falando da importância das Olimpíadas e do tema a 

ser desenvolvido nos poemas, “O lugar onde vivo”, estava toda entusiasmada, mas a 

primeira frase que ouvi foi: “Professora vamos falar sobre o quê? Aqui não tem 

nada, é um fim de mundo, não tem o que escrever!” Fiquei decepcionada com 

aquela fala, mas não deixei me abalar, percebi que este olhar superficial sobre a 

cidade onde viviam precisava mudar, e isso era mais um obstáculo a ser vencido 

(Relato de prática: POEMA 236.078, 2016, grifos nossos).  

  

A professora relata que iniciou a sua jornada falando da importância e proposta da OLP 

de desenvolver um trabalho com poemas a partir do tema “O lugar onde vivo”. No entanto ela 

é questionada sobre o que falar e escrever do lugar onde vive, se não há nada no lugar: “Aqui 

não tem nada, é um fim de mundo”, provável expressão comum naquela comunidade, da parte 

dos adultos e jovens, que uma criança retoma e leva para a prática de sala de aula, evidenciando 

assim o atravessamento do social no discurso. Nessa conversa relatada pela professora, o aluno 

introduz um aspecto novo do assunto tratado na aula, isto é, uma “tomada de turno”, com a qual 

o professor terá que dialogar. Nesse processo, o aspecto novo exige da professora uma postura 

dialógica em relação à visão do aluno sobre o lugar onde vivem.  

Fairclough (2001) discute as características do controle interacional e afirma ser a 

“tomada de turno” um dos elementos presentes no discurso que qualificam os gêneros, nesse 

caso, formado pelos discursos de sala de aula. Ao analisar o relato da professora, ela não 

descreveu o modo como respondeu ao questionamento do aluno, no entanto, conta sobre sua 

reflexão após o questionamento: “Fiquei decepcionada com aquela fala, mas não deixei me 

abalar, percebi que este olhar superficial sobre a cidade onde viviam precisava mudar, e 

isso era mais um obstáculo a ser vencido”. Percebe-se que a professora coloca a visão do 

aluno como um obstáculo a ser vencido, pois, se um dos objetivos da OLP ao propor esse gênero 

é trabalhar com o lugar onde se vive, a visão negativa do aluno se configurou como uma 

“ameaça” à realização integral daquele exercício.  

É possível aproximar a ação da professora, em relação à visão do aluno, das “convenções 

de polidez”, recurso de controle interacional, discutidas por Fairclough (2001). Para este autor, 

“investigar as convenções de polidez de um dado gênero ou tipo de discurso é um modo de 

obter percepção das relações sociais dentro das práticas e dos domínios institucionais, aos quais 

esse gênero está associado”. Vale ressaltar que a visão desse autor sobre as convenções de 

polidez é dialética, “reconhecendo as restrições das convenções, mas também a possibilidade 

de, sob certas condições, rearticulá-las criativamente e, assim, transformá-las” (p. 204).  
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Nesse sentido, a professora, ao refletir sobre tal situação como mais um obstáculo a 

vencer junto aos alunos, poderá criar meios, estratégias para resolvê-la e seguir com o trabalho 

em sala de aula. Isso, de certa forma, revela uma das características de controle na interação 

que, até certo ponto, pode ser exercida de maneira colaborativa entre os participantes. Nessa 

perspectiva, entendemos que o controle dessa interação, que pode ser exercido tanto pela 

professora quanto pelo aluno, evidencia a realização e a negociação concreta das relações 

sociais na prática social que, neste caso, acontece em sala de aula.  

Ao aprofundar o nosso olhar para a relação entre o professor participante da OLP e o 

material oferecido pelo programa e, consequentemente, todo o discurso que dele se propaga, há 

uma questão perceptível na maioria, se não em todos, dos Relatos de Prática consultados e 

analisados neste estudo: adesão direta aos discursos, mecanismos, propostas e ações da OLP 

(embora tenhamos identificado em determinados casos, em maior ou menor grau, a flexibilidade 

e autonomia do professor ao seguir as orientações teórico-metodológicas da OLP).  

Foi com alegria que recebemos as notícias das conquistas das etapas municipal e 

estadual. A verdade é que, nessa jornada, "um milagre aconteceu enquanto não 

estávamos vendo". Eu não era o mesmo de quando começamos este percurso, meus 

alunos não eram os mesmos, e acima de tudo suas aprendizagens não eram as mesmas. 

As memórias ajudaram a construir seres novos. E tudo isso começou com um sonho! 

(Relato de Prática: MEMÓRIAS LITERÁRIAS, 235.495, 2016). 
  

Nesse discurso, a professora/autora revela sua adesão às propostas da OLP, primeiro 

pela ideia de competição expressa na alegria de terem vencido duas etapas desse concurso. 

Em seguida, na sua mudança e na mudança dos alunos, na conquista das aprendizagens e na 

construção de seres novos, como um milagre que começou com um sonho. Esse aspecto 

milagroso a que a professora se refere demonstra sua crença nas propostas do programa. É 

possível perceber essa relação em vários outros Relatos de Prática: 

 

Ah, como é bom, sentar-me mais uma vez para escrever sobre minha trajetória como 

participante da Olimpíada de Língua Portuguesa e poder recordar os caminhos que 

venho percorrendo desde a 1ª edição em 2008. É preciso dizer que hoje me sinto 

segura e extremamente motivada, pois há aprendizados que transformam nossas 

vidas e acrescentam novas perspectivas. Sem dúvida, encontrei nas oficinas com 

gêneros textuais uma forma inovadora de incentivo à produção da linguagem escrita. 
Fato possível de comprovar pela história de superação, de avanços significativos e de 

conquistas dada a contínua melhoria dos textos a cada edição (Relato de prática: 

POEMA, 235.395, 2014, grifos nossos).  

  

Nota-se que no Relato de Prática acima citado, a professora expressa como se sente 

segura e motivada pelos aprendizados conquistados. Certamente, nesse caso, ela se refere ao 

processo de formação oferecido pela OLP. Sob esse aspecto, é possível discutir o próprio 

processo de formação do professor e como ele influencia a sua aderência direta ao programa. 
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Não se trata, portanto, de uma formação com abordagens amplas, possíveis de serem aplicadas 

de diversas maneiras no processo de ensino da Língua Portuguesa. Pelo contrário, trata-se de 

uma formação específica para a aplicação daquele material, isto é, o material oferecido pela 

OLP. Nesse sentido, vale ressaltar o efeito dialógico do material da OLP com as práticas do 

professor. Os enunciados do material entram dialeticamente em seu cotidiano e transformam 

seus fazeres cotidianos.  

A ideia de formação do professor de Língua Portuguesa dentro da OLP, no contexto 

geral da nossa sociedade, é válida devido à deficiência existente no campo educacional atual. 

No entanto, nota-se que o programa que se constitui como uma prática que objetiva preencher 

essa lacuna, na realidade, está claramente caminhando na direção da massificação de 

professores e controle do sistema educacional, voltado prioritariamente para o atual modelo 

político e econômico. Isso é perceptível também quando a professora ressalta o modo como as 

oficinas com os gêneros textuais incentivaram a produção escrita dos alunos: “de forma 

inovadora”.  

A maneira como o discurso e, portanto, toda a visão ideológica da OLP vai se tornando 

uma verdade para os professores é perceptível pelos seus relatos. A subjetivação do professor, 

nesse caso, só é possível devido à relação entre poder e saber. A OLP está fundamentada em 

saberes legitimados, aqueles que orientam a sua proposta teórico-metodológica. Assim, os 

professores recebem o material oferecido enxergando-o como uma verdade também legitimada 

e, portanto, aderem e reproduzem aquilo que é dito. O efeito do poder se deve ao saber que o 

legitima. Conforme Foucault (2010, p.30) afirma, “o poder produz saber […], não há relação 

de poder sem constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não 

constitua ao mesmo tempo relações de poder”. Essa discussão se desdobrará ainda em outros 

tópicos desta análise, pois é ela a grande questão que nos encaminha para as demais reflexões.  

 

2.2.2. Democratização dos usos da língua portuguesa  

 

Tendo como ponto de partida o pressuposto de que a forma como nos comunicamos se 

realiza por meio de enunciados concretizados nos gêneros discursivos (BAKHTIN, 2015), 

entendemos que estes devem ser considerados no trabalho com a Língua Portuguesa de forma 

que possibilite aos alunos seu uso nas várias situações de comunicação das quais participam. 

Assim, considerando a realidade educacional brasileira com suas deficiências e precariedades, 

entendemos que esse aspecto da democratização dos usos da Língua Portuguesa torna-se 
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indispensável ao processo de ensino-aprendizagem como um direito garantido e efetivado nas 

escolas públicas.  

Dessa forma, certamente é possível uma aproximação com a perspectiva de mudança 

social discutida por Fairclough (2001), em Discurso e mudança social, mais diretamente com 

o conceito de democratização do discurso. Considerando que democratização discursiva é uma 

tendência que afeta as ordens de discurso na sociedade, ela é encarada nesta pesquisa como um 

conceito importante para as mudanças no campo educacional, no intuito de que por meio dessas 

mudanças os sujeitos envolvidos na educação possam desenvolver a criticidade e a capacidade 

de lutar contra situações de desigualdades que lhes são impostas, bem como contribuir para 

uma transformação social mais abrangente.  

A democratização dos usos da língua portuguesa é um propósito da OLP. Se a educação 

é direito de todos, entende-se que é função da escola proporcionar aos alunos meios para que 

possam nas várias situações de comunicação da qual participam, utilizar a língua para interagir 

com seus interlocutores, produzir conhecimento e compreender o mundo, ou seja, desenvolver 

sua competência discursiva e exercer sua cidadania. Cabe, portanto, continuar a questionar se a 

OLP entende a democratização do uso da língua portuguesa dessa maneira, ou ainda está 

limitada ao processo de ensino da leitura e escrita sem considerar os aspectos que o rodeiam. 

Em um trecho do caderno Pontos de Vista, pode-se perceber que a OLP parece estar 

seguindo um caminho mais amplo do ensino da língua portuguesa: 

  

Do ponto de vista social, a escrita permite o acesso às formas de socialização mais 

complexas da vida cidadã. […] O ensino da escrita continua sendo um espaço 

fundamental para trabalharmos os usos e as normas dela, bem como sua adaptação às 

situações de comunicação (CENPEC, 2016, p. 11).  

  

Considerando essa premissa, veremos em um recorte de um Relato de Prática como essa 

concepção de democratização do uso da língua portuguesa é percebida no discurso dos 

professores.  

Em 2008 concluí minha graduação em Letras, um sonho realizado por uma apaixonada 

pela Língua Portuguesa […]. Como professora regente, percebi que todas as 

disciplinas são indiscutivelmente importantes para a formação do aluno, entretanto, a 

defasagem de apropriação da própria língua, como a leitura e escrita, afeta todas as 

outras matérias, pois não há compreensão, por exemplo, de uma situação-problema se 

o aluno não consegue ler (e não apenas codificar) efetivamente o enunciado, para 

depois resolver o cálculo (Relato de prática: ARTIGO DE OPINIÃO 235.707, 2016).  

  

A professora fala da percepção de que todas as disciplinas são importantes para a 

formação do aluno. Essa é uma reflexão que parte de um princípio mais amplo e que não 
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demanda somente para a língua portuguesa essa responsabilidade. Pode-se pensar que essa 

observação da professora vai além do universo da OLP, que embora apresente a possibilidade 

de aplicação do material didático de forma interdisciplinar, relega ao docente de língua 

portuguesa a responsabilidade do ensino da leitura e da escrita.  

Nesse relato, a professora expõe seu ponto de vista sobre a importância do trabalho de 

todas as disciplinas do currículo escolar para a formação do aluno, mas ressalta uma questão 

relacionada à defasagem na apropriação da própria língua. Em sua visão, o fato de o aluno não 

se apropriar da leitura e da escrita afeta sua compreensão sobre questões específicas das demais 

disciplinas.  

Esse discurso é de uma professora regente e, como ela mesma afirma, o constante 

contato com os alunos em sala de aula permite-lhe perceber o quanto é fundamental para a 

formação deles a utilização da língua de forma efetiva e consciente nas relações sociais. Nota-

se que o entendimento desse docente sobre o ensino da leitura é amplo, uma vez que ele 

contrapõe a palavra “ler” à expressão “não apenas codificar”, ou seja, o ato de ler ultrapassa o 

processo decodificação das formas linguísticas. Nesse sentido, podemos aproximar essa visão 

ao conceito bakhtiniano de linguagem. Para Bakhtin (2003), interagir por meio da linguagem 

verbal é compreender e utilizar os enunciados concretos e únicos que se formam nos vários 

campos de comunicação.  

Notam-se, em outro trecho de um Relato de Prática, algumas problematizações sobre a 

democratização dos usos da língua portuguesa.  

 

[…] comecei as aulas da Olimpíada de Língua Portuguesa com o intuito de melhorar 

as produções dos meus alunos, […] Doce ilusão a minha. Logo descobri que teria que 

lidar com uma infinidade de problemas que transpunham o papel e a caneta. Iniciei a 

aula direcionada a OLP mostrando a importância da leitura e da escrita para a vida e 

senti que não estava conseguindo convencê-los quando uma aluna declarou 

veementemente: “Aqui ninguém nunca ganha nada”. Eis meu primeiro obstáculo: eles 

tinham pouca autoestima e reclamavam que moravam numa cidade esquecida, para 

completar não estavam habituados a expor suas opiniões (Relato de prática: ARTIGO 

DE OPINIÃO, 235.636, 2014).  

  

A autora desse relato esclarece que seu objetivo ao desenvolver as aulas utilizando o 

material da OLP é melhorar as produções dos alunos, mas que nesse mesmo tempo e espaço 

precisaria lidar com aspectos que estão além da atividade pedagógica, porém entremeados nela, 

pois são das contradições e demandas da vida cotidiana e social da turma. Na tentativa de 

envolver os alunos, a professora começa sensibilizando-os sobre a importância da leitura e da 

escrita para a vida, mas logo encontra resistência por parte deles: “Aqui ninguém nunca ganha 

nada”. Podemos supor que na subjetividade do aluno já existe a ideia de que aprender é produzir 
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e ganhar competições ou é algo que já nos indica uma influência da OLP? Essa questão será 

abordada no próximo tópico.  

A professora apresenta em seu relato alguns dos obstáculos que precisaria enfrentar para 

conseguir desenvolver as aulas: “eles tinham pouca autoestima e reclamavam que moravam 

numa cidade esquecida, para completar não estavam habituados a expor suas opiniões”. Trata-

se de alunos que demonstram não acreditar em novas propostas de trabalho em sala aula. Desse 

modo, entende-se que, para possibilitar o aprendizado da língua portuguesa por parte dos 

alunos, faz-se necessário considerar as condições de vida de cada um, pois esses fatores podem 

interferir em seu desenvolvimento intelectual, e dificultar o uso da língua nas situações 

comunicativas com liberdade e autonomia discursiva.  

Se o propósito da OLP é mesmo democratizar os usos da língua portuguesa, e formar 

professores, como está expresso nos vários documentos, materiais pedagógicos, portal/site que 

se referem a esse programa, por que estabelecer um modelo único de ensino, se uma das 

premissas básicas da educação é, certamente, dialogar diretamente com o contexto social, 

histórico e econômico do local de aprendizagem?  

Outro questionamento que surge dessa análise, entremeado pelo discurso do docente, é: 

será que o programa da OLP realmente chega a todos os alunos das mencionadas séries/anos? 

Ele cumpre o objetivo de dar acesso à língua portuguesa ou serve simplesmente para sustentar 

a ideia neoliberal de uma instituição financiadora que, como forma de reparar os danos causados 

por sua força capitalista, sustenta programas como a OLP? Se a ideia principal é educação para 

todos, por que trabalhar com a prática da competição? Por que selecionar? Esse é um aspecto 

que será abordado mais precisamente em tópicos posteriores nesta análise, mas que já aparece 

aqui como forte elemento de discussão. 

Na tentativa de ampliar as discussões sobre a democratização dos usos da língua, 

recorre-se ao teórico Fairclough (2001). No livro Discurso e Mudança Social, o autor discorre 

sobre as cinco áreas da democratização discursiva, e entre elas está a “eliminação de marcadores 

explícitos de hierarquia e assimetria de poder em tipos de discurso institucional, nos quais as 

relações de poder são desiguais” (p. 250). Desse modo, podemos relacionar essa área da 

democratização discursiva apontada por Fairclough com o trabalho realizado pelo professor no 

processo de ensino/aprendizagem.  

 

Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 

sua própria produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala de aula devo 

estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas 
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inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a de 

ensinar e não a de transferir conhecimento (FREIRE, 1996, p.21). 

  

Os estudos sobre a educação e o papel do professor em sala de aula cada vez mais vêm 

reforçando a ideia de que o professor deve ser mais um mediador do conhecimento, que não 

advém apenas dele, do que uma figura que transmite conhecimento. Nesse caso, o exemplo 

sobre a democratização discursiva reafirma essa ideia e se associa muito fortemente, nesse caso, 

ao que Paulo Freire aponta sobre o processo de ensinar.  

Nesse sentido, tomando como base uma das cinco áreas de democratização discursiva 

de Fairclough (2001), é possível refletir mais profundamente a partir do trecho de um Relato de 

Prática abaixo: 

 

Antes de iniciar as oficinas sugeridas, revisitamos Cora Coralina e entre declamações, 

teatro e leituras, aprendemos com ela que “poeta não é só somente o que escreve. É 

aquele que sente a poesia…”. Não foi fácil fazer com que alguns desistissem da 

ideia de que “poema é coisa de menina”, “poema é coisa de amor” e passassem a 

sentir a poesia. Montamos o mural dos poemas catados, envolvendo pai, mãe, 

vizinho, colegas e eram trechos de músicas, “versinhos” de capa de caderno, poemas 

da internet… tinha de tudo! E a poesia estava lá, atiçando, esquentando, causando 

burburinho e interesse: “Professora, deixa eu ler o da minha mãe?”. Isso casou 

perfeitamente com o poema “Tem tudo a ver”, onde verificamos que a poesia está em 

todas as coisas. As primeiras produções foram livres, para falar de tudo. E teve poema 

sobre as primas brigadas, sobre a bronca do pai, sobre o colega da sala ao lado que 

morreu afogado na época… poesia também pode ter tristeza! E então, aos poucos, 

entre leituras, escritas e reescritas, a poesia foi tomando conta da sala de aula! (Relato 

de prática: POEMA, 236.009, 2016, grifos nossos).  
  

Nesse relato, a professora expõe de modo geral alguns procedimentos realizados por ela 

antes e no decorrer das oficinas. Tendo em vista a democratização dos usos da língua, o que se 

destaca é o discurso da docente ao pontuar que não foi fácil fazer com que alguns alunos, 

provavelmente, meninos, desistissem da ideia de que o gênero poema é “coisa de menina” ou 

que está associado a “coisa de amor”. Essa questão está ligada a uma das cinco áreas da 

democratização discursiva apontadas por Fairclough: “A literatura que prolifera sobre 

linguagem e gênero contém estudos que sugerem assimetrias entre mulheres e homens (em 

favor dos homens) quanto ao total de tempo de fala, o início de tópicos, a probabilidade de 

interrupção e outros” (FAIRCLOUGH, 2001, p.252). Apesar de o autor discorrer mais 

diretamente sobre as relações de gênero na linguagem, que tem sido caso de luta sobre as 

práticas discursivas em evidência nos últimos anos, é possível fazer uma relação direta com o 

exemplo destacado no relato citado acima.  

Nota-se que a docente teve a preocupação de eliminar a ideia de que poesia é “coisa de 

menina”. Essa preocupação se associa diretamente à eliminação de uma demarcação de gênero, 
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que possibilita a democratização dos usos da língua. É importante pontuar que o discurso que 

separa o que é relativo ao gênero feminino e o que se refere ao gênero masculino é oriundo de 

uma ideia culturalmente enraizada em nossa sociedade, fruto de uma cadeia discursiva que 

reforça a separação de gênero e, portanto, uma visão machista. Sendo assim, percebe-se que o 

enunciado, provavelmente emitido por um aluno, é entremeado por outros discursos, ou seja, é 

reflexo de outros discursos e, portanto, também se configura como uma resposta aos enunciados 

precedentes. Essa resposta deve ser entendida em sentido mais amplo, como bem orienta 

Bakhtin (2003), pois pode acontecer por meio da rejeição, da complementação ou mesmo da 

afirmação, como é o caso de um enunciado anterior.  

A democratização dos usos da língua na perspectiva de democratização do discurso, 

como entendida por Fairclough (2001), trata-se, como já mencionado, da eliminação das 

desigualdades dos direitos, das obrigações e do prestígio nas ordens do discurso. Ao verificar o 

material OLP, percebe-se que ela se refere à democratização dos usos da língua com o propósito 

de reduzir o “iletrismo” e o fracasso escolar. Nesse sentido, nota-se uma restrição no modo de 

entender a democratização, uma vez que ela é bem mais ampla, tal como postula Fairclough 

(2001). A padronização do ensino, bem como o propósito de ensinar todos os alunos a ler e 

escrever por meio dos mesmos moldes – o que se configura quase como uma ilusão – certamente 

fazem parte dos modos de democratizar os usos da língua, porém, o uso da língua também se 

associa à capacidade de ler e criar sentidos e significados. 

Acredita-se, neste estudo, ser inerente à prática de ensino da língua a concepção de 

proporcionar aos alunos os meios para o uso da língua na expectativa de mudanças dos discursos 

e transformação dos sujeitos e, consequentemente, mudança nas ordens de discurso. Portanto, 

a democratização dos usos da língua gera possibilidades de participação dos sujeitos no 

desenvolvimento das práticas de linguagem no meio social em diversos contextos. Neste 

sentido, entende-se que o ensino da língua como uma prática social promove a inserção do aluno 

nas situações discursivas, o que poderá levá-lo a se constituir como cidadão e exercer seus 

direitos como usuário da língua.  

 

2.2.3. Concurso de textos  

 

Uma das ideias da OLP é promover um concurso de textos que premia as melhores 

produções dos alunos de escolas públicas do 5º ano do Ensino Fundamental à 3a. série do 

Ensino Médio. De acordo com o Dicionário Online de Português, a palavra “concurso” 
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significa: “Ação de entrar em concorrência com outros por pretender alguma coisa” e a palavra 

“olimpíada” é: “Competição que ocorre em épocas preestabelecidas e que nelas se repetem.” 

Partindo dessas definições, já de início, tomamos duas palavras-chave: “concorrência” e 

“competição”, que definem a natureza dessa ação proposta pelo Escrevendo o Futuro. A partir 

desses dados podemos questionar: o que pretende um programa que possui um discurso voltado 

para a formação docente e ensino de língua portuguesa ao propor um concurso ou olimpíada de 

textos? O que está por trás desse “jogo”? Como os alunos e professores são vistos nessa 

perspectiva de competição e concorrência? O que acontece com quem ganha e com quem perde 

esse jogo?  

Para refletirmos sobre a ideia de concurso de textos implementada pela OLP, 

começaremos observando o trecho abaixo: 

 

Ao ler as primeiras produções me emocionei com algumas, pois já tinham 

familiaridade com o gênero; usaram figuras de linguagem, algumas expressões do 

passado, verbos e pronomes em primeira pessoa e sinais de pontuação adequados 

antes das realizações das oficinas. Enquanto que outras se assemelhavam a relatos, a 

biografias e fugiam do tema "o lugar onde vivo". Estavam muito distantes dos textos 

de memórias. Precisava vencer essas limitações e dessa vez não podia perder 

tempo, pois o calendário já não estava mais a meu favor. O tempo estava ficando 

escasso e não podia errar. Deixei de lado todo conteúdo bimestral e dediquei-

me exclusivamente às oficinas (Relato de prática: MEMÓRIAS LITERÁRIAS, 

236.030, 2016).  

 

Neste trecho, a professora apresenta um pouco da avaliação que está fazendo sobre 

produções dos alunos. Ela expressa que algumas já possuíam várias características do gênero 

memórias literárias e o uso dos elementos linguísticos adequados, enquanto outras ainda 

precisavam ser aprimoradas. Para resolver essas questões e atender ao que é determinado pela 

OLP – o cumprimento do calendário para participar e concluir cada etapa desse concurso de 

texto – a professora se dedica com exclusividade às oficinas, e ressalta que “não podia errar”, 

além de evidenciar que deixou o conteúdo do bimestre de lado. A partir dessas atitudes da 

professora, percebe-se que, mesmo tendo um diagnóstico de que parte da turma precisava 

ampliar os conhecimentos, seu foco, ou seu objetivo, foi seguir as orientações da OLP, 

priorizando o concurso, e não o tempo pedagógico para o aprendizado dos alunos. 

Em outro caso, podemos observar a fala de outro professor que se posiciona dizendo 

que o importante na educação não são as avaliações com o objetivo de classificar, mas o 

propósito de formar cidadãos.  

 

Meu pequeno mundo escolar é o Centro Educacional 03 de Brazlândia, não somos os 

melhores em “rankings”, mas isso não faz a menor diferença, já que a importância da 

educação não são os exames avaliativos, vai além disso, nosso objetivo é formar 

cidadãos (Relato de prática: ARTIGO DE OPINIÃO, 235.758, 2016).  
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É interessante pensar o contraponto que este discurso cria em relação àquele, em que o 

professor se posiciona positivamente frente ao aspecto competitivo da OLP. Vale ressaltar que 

o objetivo não é afirmar que um professor está certo e o outro errado, pelo contrário, é criar uma 

discussão que envolva justamente uma das principais características da OLP: o concurso de 

produção de textos. Ainda sobre o aspecto de concurso, é necessário recorrer a outros trechos. 

  

Pretendia fazer mais aulas de reescrita, porém o tempo voou e já estava na hora de 

escolher alguns textos. Novamente me vi em apuros, quantas dúvidas. Depois de 

várias releituras com a Comissão Escolar escolhemos o texto para ser enviado a OLP. 

Quando soubemos que o Artigo da nossa escola havia sido escolhido foi uma grande 

festa (Relato de prática: ARTIGO DE OPINIÃO, 235.636, 2014).  

  

No Relato acima, a professora diz que o desejo era realizar mais aulas com a atividade 

de reescrita dos textos, mas salienta que não teve mais tempo, pois já estava no momento de 

fazer a escolha de alguns textos para enviar à Comissão Escolar, primeira etapa de seleção. A 

professora ainda expressa que teve muitas dúvidas quanto à escolha do texto e várias leituras 

foram realizadas pelos professores que compõem a Comissão Escolar, para, enfim, escolher o 

texto que seguiria as demais etapas do concurso de textos OLP.  

Analisando as etapas de todo o concurso, já descritas anteriormente neste estudo, 

percebe-se que, ao longo desse percurso, tanto os alunos como os professores vão sendo 

selecionados. Por meio dessa seleção, vão se criando grupos de ganhadores e semifinalistas e, 

consequentemente, de perdedores. Encontra-se aqui, então, uma contradição no que diz respeito 

ao propósito da OLP: se uma das premissas do programa é democratizar os usos da língua 

portuguesa, com o objetivo de reduzir o iletrismo e o fracasso escolar, por que propor um 

sistema de competição e premiação?  

A ideia de competição e premiação parece ser, como apontam alguns professores, a 

maior motivação de adesão ao programa, tanto por parte dos docentes como dos alunos. A 

premiação arremata todo o percurso do programa e reforça a compreensão incipiente de que a 

aprendizagem não se basta enquanto tal, pela apropriação efetiva do conhecimento e pelos 

desdobramentos que isso acarreta, ou seja, o desenvolvimento da capacidade crítica, reflexiva 

e transformadora dos sujeitos envolvidos, e que o ato de aprender pode ser compensado.  

Ao tornar o programa também um sistema de competição e premiação, a OLP, ao invés 

de efetivar o seu propósito principal, acaba por promover a exclusão e reforçar a ideia de 

recompensa, uma vez que empreende a seleção e classificação de textos, alunos e professores. 

Isso nos faz acreditar que a ideia de competição e premiação está em alinhamento com o 
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contexto social e político no qual a educação formal e, portanto, a OLP estão inseridos, isto é, 

o seguimento político e econômico pelo qual a sociedade moderna se envereda, a saber, o 

neoliberalismo, que atua de forma ramificada, ou seja, “rizomática”, como referiam Deleuze e 

Guattari (1995, p.18). Nesse sentido, considerando que a OLP é um programa coordenado pela 

Fundação Itaú Social, na lógica neoliberal o professor passa a ser uma das forças e perpetua a 

engrenagem no sentido de continuar a promover a lógica capitalista e de transferência do 

domínio da produção capitalista e do marketing para todos os setores sociais, inclusive a 

educação.  

Ainda em análise desse aspecto da OLP, pode-se pensar em como o programa aparece 

como uma estratégia para solucionar problemas que estão enraizados em nossa sociedade. A 

OLP propõe um modelo único com atividades padronizadas que acredita ser capaz de solucionar 

problemas com origens diversas, embora todos sejam calcados em questões políticas e 

econômicas. Ao considerar o conceito de biopolítica elaborado por Foucault, é possível 

perceber que a OLP aparece como, justamente, uma das estratégias políticas de condução de 

vidas por meio de saberes institucionalizados. Ao se observar o material didático e as oficinas 

propostas pela OLP, percebe-se que ali estão inseridos dizeres que são assimilados e, em 

seguida, proferidos e vividos pelos professores, formando, assim, uma cadeia discursiva que só 

tem a função de se alinhar com o modelo político-econômico atual.  

Ao analisar todos os Relatos de Prática escritos por professores que desenvolveram as 

oficinas com o gênero textual “poema”, observamos que dois dos professores qualificam suas 

práticas dentro da OLP como “olímpicas”. No primeiro relato, a professora diz: “Iniciei minha 

“jornada olímpica”, falando da importância das Olimpíadas e do tema a ser desenvolvido nos 

poemas, “O lugar onde vivo” (Relato de prática: POEMA 236.078, 2016). E no segundo relato, 

outra professora diz algo semelhante: “Ao completar dez anos da minha primeira participação 

no Prêmio Escrevendo o Futuro, posso dizer, parodiando Roberto Carlos que tenho um jeito 

olímpico de ser” (Relato de prática: POEMA, 235.410, 2014).  

Vejamos mais um relato para, em seguida, pontuar algumas questões.  

 

Agora mãos à obra. Cada um fará o próprio poema, nova retomada de tudo que foi 

estudado, salientando a importância de delimitar o tema de modo a aprofundá-lo, 

extraindo dele os melhores efeitos quanto à forma e ao conteúdo. Prontos os 

poemas. Emoção ao receber nas mãos as primícias depois de um longo processo. 

Numa leitura rápida, percebi poemas bem articulados e outros ainda com muitas 

imperfeições. Analisamos alguns deles, destacando qualidades e corrigindo 

inadequações. Em grupos, nova leitura, ajuda mútua, escrita de bilhetes e reescrita. 

Escolha dos poemas que representariam a turma. Esses poemas foram inclusos na 

coletânea dos textos da olimpíada, classificados na fase escolar e recitados na 

cerimônia de encerramento da olimpíada na escola. Desta forma foram publicados e 
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partilhados com a comunidade (Relato de prática: POEMA, 235.410, 2014, grifos 

nossos).  

  

É perceptível em quase todos os Relatos de Prática, não só nos trechos citados como 

exemplo neste tópico, que o discurso do professor ao relatar suas experiências com as 

sequências didáticas é marcado por um desejo de alcançar um resultado, um produto final. 

Nesse sentido, nota-se o surgimento de algumas palavras-chave que nos levam a identificar a 

própria contradição da OLP no discurso dos professores. Embora eles relatem processos 

significativos de ensino/aprendizagem, há sempre um destaque para o aspecto competitivo do 

programa e, consequentemente, uma valorização disso no trabalho desenvolvido em sala de 

aula.  

Nos dois primeiros exemplos citados acima, das professoras que qualificam suas práticas 

como “olímpicas”, é possível notar uma influência direta em seus discursos da própria 

nomenclatura que o programa usa para caracterizar a proposta de ensino, ou seja, Olímpiada de 

Língua Portuguesa. Como se desvencilhar da ideia de competição, se o que se destaca no próprio 

título do programa é o aspecto olímpico?  

Embora o discurso da OLP seja de contribuição para a formação de professores e 

melhoria do ensino e da escrita dos alunos, percebe-se que a ideia de competição e concorrência 

está bem presente nesse processo, gerando os ganhadores e perdedores.  

 

Mesmo sem imaginar que passaríamos à etapa municipal, mas desejosos de 

premiar o esforço dos alunos, planejamos a cerimônia de premiação da etapa escolar 

que ainda acontecerá dia 19 de novembro. Para este momento, planejamos entrega 

de medalhas e certificados aos dois alunos vencedores, nas categorias crônicas e 

artigo de opinião, bem como a todos os finalistas, cujos textos comporão um livro 

impresso pela gráfica da UFPA. (Relato de Prática: CRÔNICA 235.565, 2014, grifos 

nossos). 

 

Neste fragmento, percebe-se que o professor já incorporou o discurso implícito da OLP 

e o repete com uma nova roupagem, afirmando que o intuito é premiar o esforço dos alunos. 

Porém, quais alunos? Só os ganhadores? O que será feito com aqueles alunos cujas produções 

foram desclassificadas? 

Ao analisar o discurso do professor em um recorte oriundo de outro Relato de Prática, 

observa-se como a utilização de determinadas palavras está condizente com a crítica 

empreendida neste estudo.  

 

Lembro-me das minhas primeiras experiências com o concurso “Escrevendo o 

Futuro” no ano de 2004 em uma escola na zona rural onde trabalhava: a dificuldade 

em traçar estratégias nas oficinas devido à falta de experiência, mas uma vontade já 
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gritante de ajudar os alunos a sentir o gosto pela produção e pela leitura de textos. O 

tempo foi passando e, trabalhando com muito planejamento e dedicação, adquirimos 

mais prática e tivemos êxito sendo semifinalistas na Olimpíada em 2010, 2012 e 

vencedores em 2014. (Relato de prática: POEMA, 236.009, 2016, grifos nossos).  

  

O professor se utiliza de quatro palavras que se associam diretamente à esfera 

mercadológica, competitiva e meritocrática: “estratégias”; “planejamento”; “dedicação”; 

“êxito”. Essa sequência de palavras está associada a uma dimensão dissimulada, inserida de 

forma sutil pela OLP.  

Os discursos dos professores participantes da OLP certamente revelam as verdades 

construídas pelo programa e que são tomadas como uma força que promove o poder. Os 

discursos são entremeados por outros discursos de poder (como aqueles de que se valem o MEC 

e o Itaú Social, já citados neste estudo) que estão dentro da mesma ordem do discurso vinculada 

à ideia mercadológica de ensino e, nesse caso, funciona como nas doutrinas que buscam atingir 

um maior número de interlocutores. No caso da OLP, buscando divulgar o saber legitimado na 

esfera de um programa financiado por um banco particular. Nesse sentido, pode-se aferir que a 

OLP caminha rumo à comodificação do ensino e, nesse sentido, talvez seja possível explicar a 

preocupação dos professores em chegar a um produto por meio desse conceito que abrange não 

só o discurso da OLP, mas a educação e os meios de ensino atuais de modo geral.  

 

2.2.4. Relação professor/aluno  

 

O objetivo deste tópico é perceber a relação estabelecida entre professor e aluno, tendo 

em vista as orientações que a própria OLP oferece.  

 

O primeiro passo em sala de aula foi informar aos alunos como se daria a 

participação deles nesse concurso. Eles ficaram empolgados, e alguns até 

relataram casos de colegas de outras escolas que já tinham conseguido chegar às 

fases semifinal e até final. Além disso, a maior parte deles já participara de outras 

olimpíadas, como a de Matemática, a de História, a de Física. A primeira 

impressão que tive dos alunos, portanto, foi de bom acolhimento da proposta e de 

motivação. Nesse clima iniciamos os trabalhos com as oficinas. As primeiras, de 

modo geral, foram aquelas nas quais os alunos demonstraram mais facilidade, já 

que visavam a reconhecer as condições de produção do gênero artigo de opinião 

(Relato de prática: ARTIGO DE OPINIÃO, 235.645, 2014, grifos nossos).  
  

Neste trecho do Relato de Prática, nota-se que o docente tem a preocupação de 

contextualizar os alunos sobre a participação deles no concurso. Ele conta da empolgação dos 

alunos e frisa que alguns conhecem colegas que já haviam participado do programa e, inclusive, 

chegado à fase final. Vê-se que tanto o discurso do professor, ao apresentar a OLP, como a 
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resposta que, segundo ele, os alunos deram, apesar da boa receptividade, é marcada pela ideia 

de concurso, o que demonstra mais uma vez a interferência do marketing na esfera pedagógica, 

como ressalta Fairclough (2001). Novamente essa ideia entremeia as discussões e, nesse caso, 

as relações que são criadas. 

 

Quando li a versão final do texto da Ana, consegui visualizar as oficinas, os debates, 

os textos lidos. Suspirei em pensamento “valeu a pena”, que orgulho! Os estudantes 

não acreditavam que poderíamos ser selecionados para a próxima etapa. Essa 

conquista constrói um degrau a mais para a autoestima deles, para a visibilidade de 

nossa escola e, sem dúvidas, renova minhas forças como um oásis em um deserto de 

descrédito (Relato de prática: ARTIGO DE OPINIÃO, 235.758, 2016, grifos nossos).  

  

No caso acima, o docente expõe que conseguiu perceber a presença das oficinas, dos 

debates e textos lidos no texto de uma aluna e, a partir disso, concluiu que valeu a pena e sentiu 

orgulho. Reflete-se, tendo em vista essa fala do professor, sobre o que, de fato, é importante e 

significativo no processo de ensino da leitura e escrita por meio de um gênero textual. 

Obviamente, num processo avaliativo, deve-se considerar o que foi criteriosamente ensinado. 

Mas será que a estrutura do que foi ensinado vale mais a pena do que a apropriação efetiva do 

aluno? Pode-se aferir também que se o professor visualiza no texto da aluna todos esses 

elementos, oriundos das orientações da OLP, ele possivelmente se restringiu a elas.  

É interessante ressaltar na relação estabelecida pelo professor, neste caso, a marca da 

influência que a sua ação teve na construção do texto da aluna. Percebe-se, assim, a criação de 

uma sequência de discursos cuja origem está nas orientações da própria OLP, pois o professor 

recebeu, ensinou, a aluna se apropriou e produziu. Outro aspecto a ser observado no trecho do 

Relato de Prática acima citado é a recorrência do reforço da ideia de concurso. O professor 

ressalta que os alunos não acreditavam que poderiam ser selecionados e que essa conquista 

significou uma renovação tanto para a autoestima dos alunos como para a visibilidade da escola 

e para a sua própria prática. Percebe-se a valorização do aspecto competitivo e de premiação 

novamente determinando as relações e, mais, sendo cruciais para o seguimento das atividades.  

Ainda observando a relação entre aluno e professor, vejamos mais um trecho de outro 

Relato de Prática:  

  

Dar aulas de Língua Portuguesa II, que na prática significa Produção de Texto, uma 

vez por semana e por 50 minutos apenas, é, no mínimo, DIFÍCIL. Imagine então, 

quando sua coordenadora te chama para preencher o cadastro de inscrição para a 

Olimpíada de Língua Portuguesa 2016! O primeiro grande desafio foi adaptar o tempo 

curto de aulas ao cronograma de oficinas e atividades propostas. O segundo, sendo 

honesta, convencer os alunos de que a oportunidade de participar de um projeto como 

esse é singular, não só pelo reconhecimento, mas como uma maneira de aprimorar 
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seus conhecimentos. Pois bem, estava lançada a proposta! Como nosso gênero era 

artigo de opinião e o tema relacionado ao lugar onde vivo, começava então a busca 

por um assunto polêmico e de repercussão aqui da nossa cidade (Relato de prática: 

ARTIGO DE OPINIÃO, 235.707, 2016).  

  

Neste caso, o professor apresenta primeiramente os seus desafios. O primeiro deles foi 

adaptar o tempo curto de aulas, ou seja, 50 minutos, ao cronograma de oficinas e atividades 

propostas pela OLP. O segundo desafio, de acordo com seu relato, foi convencer os alunos de 

que o programa era um projeto único e, ressalta, não só pelo reconhecimento, mas como uma 

maneira de aprimorar os seus conhecimentos. Nota-se que a professora em seu discurso 

procurou envolver os alunos e “convencê-los” evidenciando que, para além da notoriedade que 

o programa possui, ele possibilitava uma maneira de aprimoramento do conhecimento. Nesse 

sentido, é perceptível que o professor transfere para o aluno uma ideia de esperança de 

aprimoramento do conhecimento por meio da OLP. 

Outra questão importante, possível de ser pontuada nesse Relato de Prática, está situada 

no discurso da professora sobre a busca de um assunto polêmico e de repercussão na cidade 

onde vivem. Apesar de essa ser uma instrução da OLP, por se tratar do gênero artigo de opinião, 

é interessante pensar na relação de apropriação que é estabelecida pelo aluno quando a sua 

atividade dialoga diretamente com algum aspecto real da sua vida ou do contexto em que vive. 

Consequentemente, a relação que se cria entre aluno e professor nesses casos é uma relação 

mais direta, pois os fatos estão no campo de realidades próximas a ambos.  

Tendo em vista todos os trechos de Relatos de Prática citados até o momento, é 

necessário discutir a relação aluno e professor considerando que a postura relativa à educação 

e à concepção de linguagem, ou seja, as premissas educacionais do docente, sejam elas com a 

finalidade estabelecida em um produto (o texto) ou no processo de elaboração desse produto, 

implica diretamente o ensino da língua portuguesa e, consequentemente, a relação que se 

estabelece entre os sujeitos envolvidos nesse processo.  

Perceber a relação que se estabelece entre o professor e o aluno participantes da OLP é 

uma das maneiras de tentar verificar a influência do programa na formação discursiva do 

professor. Em uma análise geral, como já foi mencionado, percebe-se que os professores 

possuem uma preocupação evidente em despertar o interesse do aluno para o gênero estudado, 

envolver todos nas atividades diárias de sala de aula, estimulá-los para a escrita e a leitura e 

buscar um resultado, nesse caso, a escrita final de um gênero. Essas preocupações certamente 

delineiam a relação que é estabelecida.  
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De volta à sala de aula, produzimos um poema coletivo com base nos depoimentos. 

Nem todos participaram, mas confesso que fiquei surpresa com o envolvimento da 

turma. Para mim, os processos interativos e comunicativos presentes na produção do 

texto contribuem de forma sistemática facilitando a mediação e a negociação na 

busca da autoria. Hora de escrever o poema! Alguns já sabiam sobre o que iriam 

escrever outros ainda buscavam com muito esforço. Nesse momento foi possível 

avaliar minhas práticas, constatar o envolvimento e o entusiasmo dos alunos nas 

aulas e nas demais experiências motivadas pelas oficinas. Olhar para eles e dizer que 

não estavam sós diante das dificuldades (Relato de prática: POEMA, 235.395, 2014, 

grifos nossos).  

  

No relato acima, de modo geral, a atuação e reflexão que a professora demonstra em seu 

discurso ao escrever “facilitando a mediação”, “busca de autoria” e “avaliar minhas práticas” 

revelam uma atitude responsiva da docente em relação aos seus alunos na prática de ensino. Ela 

responde a uma necessidade do processo educacional e promove um trabalho de interação ao 

propor e produzir um texto coletivo, criando uma situação em que há troca de experiência e 

socialização de saberes construídos por cada aluno.  

Nesse sentido, cria-se um contraponto à ideia mercadológica camuflada no discurso da 

OLP. A mediação, o incentivo à autoria, a avaliação da própria prática são ações que orientam 

o trabalho de ensino/aprendizagem e que são, claramente, evidenciadas pela OLP em seu 

material didático. Obviamente não se pode afirmar que a presença desses pressupostos no 

discurso do professor está relacionada apenas à influência da OLP.  

A OLP propõe várias estratégias que orientam o professor em sua prática docente, 

estratégias essas que determinam também a sua relação com os alunos. A produção coletiva de 

um texto, por exemplo, é uma dessas estratégias que, inclusive, está presente no relato citado 

acima e exemplifica o fio condutor que rege o programa: material didático, professor e aluno. 

Nesse sentido, pode-se pensar que a maneira como o professor se relaciona com o material 

didático pode determinar a sua relação com os alunos. A ordem das oficinas, o passo a passo 

das sequências didáticas, as atividades propostas são percebidas no discurso do professor ao 

relatar suas experiências e parece carecer, em muitos casos, de uma flexibilidade quanto à forma 

e ao conteúdo.  

 

Percebia que alguns tinham muita dificuldade de completar as rimas nos versos, 

começavam bem, mas faltavam-lhes palavras e ficou bem evidente, que os alunos que 

eram os leitores assíduos da biblioteca tinham mais facilidade ao escrever. Os 

alunos queriam que as rimas estivessem presentes em seus textos, fica mais bonito 

diziam alguns. Quando parecia que tinham conseguido, veio a reescrita e alguns 

começaram a desanimar. “Ah vou ter que fazer de novo?”, diziam. Tarefa difícil, 

porém muito importante, ressignificar, reinventar, procurar expressões, palavras 

novas, ampliar o vocabulário, deixar o texto mais rico. Momento de tensão, porque 

alguns desistiram ali, mas era necessário que entendessem a importância da 
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reescrita até se chegar ao texto final. Texto vinha, fazia-se a leitura e texto ia, até 

finalizarmos o trabalho (Relato de prática: POEMA, 236.078, 2016, grifos nossos).  

  

Neste relato, percebe-se que há no discurso da professora uma referência a outros 

discursos que circulam, principalmente, no meio educacional: “leitores assíduos da biblioteca 

tinham mais facilidade ao escrever”. Ao retomar e reafirmar esse enunciado a professora nos 

mostra que os discursos são sempre construídos a partir de outros discursos, carregados de 

valores que assimilamos, reelaboramos e reacentuamos na nossa prática discursiva em um novo 

contexto.  

E então, aos poucos, entre leituras, escritas e reescritas, a poesia foi tomando conta 

da sala de aula! E vieram as rimas e suas dificuldades, sanadas, muitas vezes, pelo 

trabalho em grupo. Ao trabalhar a linguagem figurada, deparei-me com o desafio 

em se trabalhar as metáforas. Nem todos conseguiram compreendê-las, mas me enchia 

de orgulho quando um ou outro chegava de casa contando ter identificado uma 

metáfora em determinada propaganda na TV ou mesmo numa conversa com o 

pai ou a mãe (Relato de prática: POEMA, 236.009, 2016, grifos nossos).  

  

Nos relatos acima citados, por exemplo, é perceptível que o que o professor ressalta está 

diretamente ligado às orientações do material didático da OLP; desse modo, a maneira como 

avalia o trabalho do aluno está comprometida também com as orientações. A sequência de 

atividades “leitura, escrita e reescrita” parece ser o que direciona todo o trabalho do professor.  

Não há como fugir da tríade “material didático, professor e aluno” para analisar a relação 

entre professor e aluno. Assim, se pensarmos no modo como o material didático se dirige ao 

professor, talvez possamos ainda tecer mais algumas considerações. A linguagem observada no 

Caderno do Professor é carregada de expressões imperativas como: “aproprie-se”, “comece o 

quanto antes”, “peça aos alunos que”, etc. Esta última, em especial, direciona o professor em 

sua maneira de se dirigir aos alunos. Essas expressões são antecedidas por palavras como 

“conselho” e “sugestões”, no entanto, nem sempre parecem propor ou sugerir algo, pelo fato de 

as orientações apresentarem caráter injuntivo.  

Ao perceber o caráter injuntivo do material pedagógico da OLP, podemos refletir sobre 

os desdobramentos desse aspecto na relação de poder entre o professor e o aluno. Vejamos: 

 

Dada a largada, eu tinha a princípio, dois grandes desafios do ponto de vista dos 

objetivos das Olimpíadas. O primeiro, realizar a Sequência Didática para que eles se 

apropriassem do gênero crônica; o segundo e, pra mim, mais desafiador, ajudá-los a 

mergulhar no oceano de possibilidades temáticas, dentre as muitas, presentes no 

cotidiano de quem vive em Belém, e escolher sobre o que "cronicar". Todas as 

atividades de compreensão e produção oral e escrita desenvolvidas ao longo das 

oficinas teriam como meta esses dois objetivos. Certeza? Apenas uma. O conteúdo de 

Língua Portuguesa seria trabalhado a partir do gênero crônica, portanto, não 
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precisaríamos interromper a Sequência Didática, já que as reflexões linguísticas e 

discursivas seriam contempladas durante as oficinas. (Relato de prática: CRÔNICA, 

235.565, 2014). 

 

Em geral, verifica-se neste recorte de Relato de Prática que a professora se dispõe a 

realizar o que é proposto pela OLP: ensinar a língua por meio do gênero crônica, utilizando a 

metodologia de sequência didática e atendendo ao tema “o lugar onde vivo”. Assim, a 

professora assume o discurso da OLP, repete-o e busca efetivá-lo em sua prática de sala de 

aula. Dessa forma, pode-se pensar: por que a proposta da OLP é tão bem aceita e assumida 

pelos professores?  

Nessa perspectiva, essa reflexão caminha em concordância com a ideia foucaultiana de 

discurso para, sobre o relato da professora, evidenciar as contradições existentes e perceber 

como o dispositivo de poder que constitui a OLP pode disciplinar e subjetivar os professores 

que dela participam. 

 

O discurso é o caminho de uma contradição a outra: se dá lugar às que vemos, é que 

obedece à que oculta. Analisar o discurso é fazer com que desapareçam e reapareçam 

as contradições; é mostrar o jogo que nele elas desempenham; é manifestar como ele 

pode exprimi-las, dar-lhes corpo, ou emprestar-lhes uma fugidia aparência. 

(FOUCAULT, 2009, p. 173-174) 

 

Assim, nessa rede de propostas, ideias, diretrizes legitimadas por outros discursos de 

autoridade, como o Cenpec, Itaú Social, MEC e vários estudiosos da educação, ditos 

anteriormente, há um jogo que funciona porque existe uma precariedade no campo educacional 

de origem histórica, política e social etc., o qual propicia a articulação das relações de poder. 

Neste caso, a OLP chega como uma resposta acertada aos anseios da educação, dos professores 

e alunos, pois é planejada, fundamentada e oferece um material pronto para ser utilizado. Isso 

cria nos professores a certeza de estarem agindo conforme suas concepções e crenças, ou seja, 

assumem como seus os propósitos desse projeto e os confirmam, evidenciando assim o jogo 

que é exercido nas relações de poder, conforme pode ser confirmado no discurso relatado a 

seguir: 

 

Depois dessa descoberta, a missão dada aos alunos foi explorar a escola em 

pequenos grupos, de celular em punho, para fotografar vários locais especiais e 

significativos para eles. Queria treinar "o olhar sobre o cotidiano". Cada grupo 

selecionou uma foto e depois socializou os motivos da escolha para a turma. Esse foi 

outro momento especial, porque com essa atividade percebi que eles haviam sido 

conquistados para a aventura das Olimpíadas (Relato de prática: CRÔNICA, 

235.565, 2014). 

 

 Dessa forma, a relação entre professor e aluno também é uma relação de poder, 

permeada pelos discursos e pelas contradições. A professora, ao assumir o trabalho pedagógico 
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como missão e repassá-la aos alunos – “missão dada aos alunos” –, encará-la como treinamento 

– “Queria treinar ‘o olhar sobre o cotidiano’” – e dizer que os alunos foram conquistados para 

a aventura da OLP, revela como pode acontecer a disciplinarização dos sujeitos em uma 

sociedade neoliberal.  
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CAPÍTULO 3 

A OLP COMO DISPOSITIVO DE RAREFAÇÃO DISCURSIVA 

 

Tendo em vista a teoria metodológica da pesquisa exposta no primeiro capítulo e a 

análise do corpus realizada no segundo, neste terceiro capítulo pretendemos articular alguns 

pontos primordiais em que se relacionam dados analisados e teoria metodológica. Ou seja, este 

capítulo será dedicado à articulação dos pontos principais que foram percebidos e ressaltados 

na análise com os conceitos centrais da pesquisa. Para isso, serão mobilizados alguns dados 

referentes ao segundo capítulo e alguns conceitos expostos no primeiro em função de uma 

reflexão geral sobre o modo como a OLP opera na formação discursiva dos docentes que dela 

participam.  

 

3.1. Problematizações sobre formação docente 

 

De acordo com Libâneo (2015), nas últimas três décadas os estudos sobre a formação 

docente ganharam destaque no Brasil, acompanhando uma tendência mundial de pesquisas 

sobre o assunto. Segundo o autor, esses estudos estão ligados às reformas na educação que 

foram implementadas na Europa e na América Latina, vinculadas aos programas de 

desenvolvimento econômico e social dos países. A partir disso, algumas concepções de 

formação, como de professor reflexivo e intelectual crítico, se propagaram no ambiente 

educacional, acabando por influenciar diversas ações políticas e educacionais em todo o 

mundo.  

No entanto, um dos problemas que perduram até os dias atuais é a questão da 

dissociação entre o conhecimento pedagógico e o específico, ou seja, “as dificuldades dos 

professores em incorporar e articular em seu exercício profissional dois requisitos dessa 

profissão: o domínio dos conteúdos da disciplina e o domínio de saberes e habilidades para 

ensinar esses conteúdos” (LIBÂNEO, 2015, p.2). Tal dissociação acontece com características 

diferentes a depender do curso, porém, ela continua presente. No caso da pedagogia, por 

exemplo, Libâneo aponta que há uma predominância de aspectos metodológicos em detrimento 

dos saberes disciplinares, enquanto que nas demais licenciaturas, onde se formam professores 

com conhecimentos específicos da área, ocorre o contrário, a predominância dos conteúdos e 

pouca atenção aos aspectos pedagógicos.  
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Tendo em vista essa dissociação, é possível perceber pelas discussões e análises 

empreendidas até o momento que a proposta de formação docente da OLP se associa 

diretamente aos modelos em que há predominância dos aspectos metodológicos. Obviamente, 

não se pode comparar a formação docente em um curso de licenciatura com a formação que a 

OLP realiza, uma vez que esta última está muito mais ligada à formação continuada e, portanto, 

talvez reforce ainda mais a ideia da predominância dos aspectos metodológicos.  

Libâneo (2015) faz uma breve investigação histórica para discutir a origem desse 

problema. Segundo ele, a Universidade de São Paulo em 1938 instituiu um modelo de 

formação de professor em que a responsabilidade pela formação era relegada a duas instâncias 

diferentes:  

 

Diante dessas possibilidades ocorreu que, predominantemente nas universidades 

públicas e privadas, a formação de professores passou a ser função de duas unidades 

distintas: os institutos de ensino básico e as faculdades de educação. [...] A partir 

deste momento [...] a implantação dessa lei criou ainda a possibilidade para que a 

desvinculação entre o conteúdo específico e o conteúdo pedagógico de formação do 

professor fosse mais acentuada (DAMIS, 2002, p. 111, apud, LIBÂNEO, 2015, p.6).  

 

Anos depois, a Lei 5.540/68 (da Reforma Universitária) designou que a formação de 

professores e especialistas em educação de nível superior poderia continuar sendo oferecida 

pelas faculdades de filosofia. Assim, “persistiu na legislação e, certamente nos currículos, a 

desvinculação entre o conteúdo específico e o conteúdo pedagógico na formação de 

professores” (LIBÂNEO, 2015, p.6). A mesma lei agravou ainda mais a situação ao impor a 

política de departamentalização, “na medida em que as disciplinas que compõem os conteúdos 

específicos e pedagógicos da docência foram distribuídas em vários departamentos, a questão 

da fragmentação na formação do professor ficou ainda mais intensificada” (DAMIS, 2002, p. 

112, apud, LIBÂNEO, 2015, p.6). Talvez se encontre nesse aspecto a origem das 

problematizações acerca da dissociação entre os saberes na formação docente. Considerando a 

OLP em seu aspecto formador e todo o histórico de formação de professores, que nos leva a 

enxergar suas características metodológicas em função da aplicação de um material 

previamente elaborado, é necessário que façamos algumas considerações acerca dos saberes 

dos professores. 

Para Tardif (2014), a questão do saber dos professores não pode ser dissociada dos 

outros aspectos do ensino, tampouco do estudo do trabalho desenvolvido pelos professores 

diariamente. O autor afirma:  
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Na realidade, no âmbito dos ofícios e profissões, não creio que se possa falar do saber 

sem relacioná-lo com os condicionantes e com o contexto do trabalho: o saber dos 

professores é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no intuito de 

realizar um objetivo qualquer. Além disso, o saber não é uma coisa que flutua no 

espaço: o saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a 

identidade deles, com sua experiência de vida e com a sua história profissional, com 

as suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na 

escola, etc. Por isso, é necessário estudá-lo relacionando-o com esses elementos 

constitutivos do trabalho docente (TARDIF, 2014, p.11).  

 

O autor distingue os saberes docentes em saberes oriundos da formação profissional e 

saberes disciplinares, curriculares e experienciais. De acordo com ele (2014, p.36), os saberes 

profissionais são o “conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de formação de 

professor (escolas normais ou faculdades de ciências da educação)”. Os saberes disciplinares 

são descritos como o saberes definidos e selecionados pela instituição universitária e “e 

integram-se igualmente à prática docente através da formação (inicial e contínua) dos 

professores nas diversas disciplinas oferecidas pela universidade”. O teórico afirma:  

  

Os saberes disciplinares (por exemplo, matemática, história, literatura, etc.) são 

transmitidos nos cursos e departamentos universitários independentemente das 

faculdades de educação e dos cursos de formação de professores. Os saberes das 

disciplinas emergem da tradição cultural e dos grupos sociais produtores de saberes 

(TARDIF, 2014, p.38).  

 

No que diz respeito aos saberes curriculares, Tardif (2014, p. 38) ressalta que sua 

apropriação pelo professor é fundamental, pois correspondem aos “discursos, objetivos, 

conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes 

sociais por ela definidos e selecionados como modelos da cultura erudita e de formação para a 

cultura erudita”. Os saberes curriculares são aqueles apresentados em forma de programas 

escolares, cujos conteúdos os professores devem aprender e aplicar. Assim, esses saberes são 

considerados exteriores a sua prática docente por aparecem já determinados em sua forma e 

conteúdo. Já os saberes experienciais são aqueles oriundos da prática docente, baseados no 

trabalho cotidiano e no conhecimento do meio em que se o professor está inserido, “esses 

saberes brotam da experiência e são por ela validados” (TARDIF, 2014, p. 39).  

Gauthier (2006) também nos aponta um caminho para pensar essa questão:  

  

Parece de fato evidente que os saberes dos professores só possam ser compreendidos 

em relação às condições que estruturam seu trabalho. Como vimos, esses saberes 

estão ligados às condições concretas próprias ao trabalho numa escola que levem os 

professores a produzir soluções para os problemas que encontram. A questão dos 

saberes não pode, assim, ser separada da questão do trabalho. Essa questão também 

está ligada ao contexto social no qual a profissão docente está inserida; esse contexto, 

a nosso ver, exerce uma ação sobre os saberes (os que são exigidos e os que são 

adquiridos, ao mesmo tempo). Isso significa que a profissão docente exige um certo 
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número de saberes particulares que os cidadãos comuns e os trabalhadores de outra 

área não possuem. Esses saberes servem de base para a prática docente (GAUTHIER, 

2006, p. 343).  

 

Para ele, os saberes dos professores vão além daqueles circunscritos ao campo de 

conteúdos da sua especialidade e abrangem os saberes “culturais e pessoais” que também 

podem ser utilizados em sala de aula. Esses saberes também estão relacionados ao universo do 

trabalho do professor. “Essa relação com o trabalho é outra característica que a pesquisa deve 

levar em consideração. O ensino é uma atividade voltada para o outro (os alunos) e isso é 

determinante na prática desse trabalho” (GAUTHIER, 2006, p. 345). 

Gauthier (2006) ainda apresenta dois grandes grupos de funções em torno dos quais a 

atividade docente gira: as funções ligadas à transmissão da matéria e as funções ligadas à gestão 

das interações na sala de aula. A prática docente, para esse autor, concentra-se justamente em 

fazer convergir essas duas categorias de atividades. 

Nesse sentido, compreender quais são os saberes que estão na base da formação docente 

é tarefa que nos leva a pensar qual modelo de formação a OLP propõe e qual saber ela 

privilegia.  

 

3.2. Formação de professores e material didático 

 

 Tendo em vista que uma das propostas da OLP é a formação dos professores, importa 

discutir brevemente os pressupostos de formação docente que constituem o material. Como já 

exposto neste estudo, a OLP se realiza em duas partes, de modo que nos anos pares acontece o 

concurso em âmbito nacional e nos anos ímpares realiza-se a formação dos professores 

participantes do programa.  

Na terceira edição dos cadernos, a equipe da OLP escreve uma carta ao professor, que 

contém algumas instruções e esclarecimentos, como o que se segue:  

 
Aparentemente é apenas um concurso de textos, mas, na realidade, a Olimpíada 

constitui uma estratégia de mobilização que oferece aos professores a oportunidade 

de formação. Apostamos na ideia de que os professores possam vivenciar uma 

metodologia de ensino de língua que trabalha com gêneros textuais por meio de 

sequências didáticas (...). A Olimpíada inclui os participantes numa rede de 

conhecimento oferecendo publicações periódicas com análise e divulgação de textos 

dos alunos e dos relatórios dos professores. A rede também inclui uma comunidade 

virtual de aprendizagem e cursos on-line (CADERNO POEMAS, p. 5, 2008, grifos 

nossos).  

 

Já na última edição – disponibilizada apenas on-line no Portal da Olimpíada –, percebe-

se uma mudança nos termos em que se apresenta essa carta:  
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A Olimpíada desenvolve ações de formação para educadores por meio de materiais 

orientadores, cursos presenciais e a distância, ambiente virtual de aprendizagem, e 

oferece recursos didáticos para o desenvolvimento do trabalho em sala de aula. Em 

anos pares também promove um concurso de textos que premia as melhores produções 

dos alunos de escolas públicas do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino 

Médio (...). Este Caderno do Professor propõe uma metodologia de ensino para 

produção de textos pela perspectiva de gênero. Apresenta uma sequência didática 

que aborda os conteúdos de língua portuguesa previstos nos currículos escolares, 

favorecendo o desenvolvimento de competências de leitura e escrita (CADERNO 

MEMÓRIAS LITERÁRIAS, 2016, p.2). 

 

Nota-se em ambas as edições que a OLP ressalta como propósito a formação docente. 

No entanto, do que se trata esse processo que ela chama de formação? Ao voltar o olhar para 

os trechos citados acima, verifica-se o uso de determinadas palavras ou grupos de palavras 

muito semelhantes que conduzem essa reflexão a uma série de questionamentos.  

Na primeira citação, a OLP é definida como uma “estratégia de mobilização” que 

oferece aos professores a “oportunidade” de formação e que inclui participantes numa “rede de 

conhecimento”. Por que a OLP se constitui como uma estratégia? Como acontece essa rede de 

conhecimento que ela se propõe realizar? Ela de fato possibilita a interligação de conhecimento? 

Já na segunda citação, ela afirma desenvolver “ações de formação” por meio de diversos 

materiais orientadores, cuja metodologia objetiva a “produção de textos” e favorece o 

“desenvolvimento de competências”. Qual o sentido de desenvolver um programa com “ações” 

de formação? Onde se enquadra esse tipo de formação que ensina os professores a 

desenvolverem competências? O foco principal é a produção de textos para o concurso ou é o 

processo de ensino/aprendizagem?  

Em ambas as citações se evidencia o trabalho com os gêneros textuais e com as 

sequências didáticas, que são elementos sustentadores – saberes legitimados – do programa. Os 

cadernos apresentam – com base em Dolz – algumas noções sobre sequências didáticas: “Uma 

sequência didática é um conjunto de oficinas e atividades escolares sobre um gênero textual, 

organizada de modo a facilitar a progresso na aprendizagem da escrita” (DOLZ, 2016, p. 14). 

Segundo os organizadores da OLP, por meio dessa metodologia, os alunos podem ler e estudar 

diversos exemplares do mesmo gênero, a fim de compreender e dominar suas características 

próprias gradativamente. A intenção é que, ao final do trabalho com a sequência didática, os 

alunos estejam mais bem preparados para produzirem o texto final, de acordo com o gênero 

escolhido. 

Zabala (1998, p.18) define sequência didática como “um conjunto de atividades 

ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que 

têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos”. Dessa 

forma, entende-se que uma sequência didática é usada com objetivos educacionais específicos, 
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contribuindo de forma sistemática para que os alunos cheguem, gradualmente, ao conhecimento 

de determinado conteúdo, no caso da OLP, por exemplo, o ensino da leitura e da escrita.  

É necessário pontuar a presença de duas palavras-chave nos conceitos apresentados: 

atividades e oficinas. Entende-se que são dois elementos de ordem prática. Nessa perspectiva, 

a ideia de oficina como propõe a OLP, o que é percebido na análise dos cadernos, prioriza a 

ação/prática de produção textual, uma vez que há a necessidade de produção para participar do 

concurso, que possui um tempo determinado para a conclusão das etapas. Sendo assim, seria 

um equívoco afirmar que o que se evidencia é o uso das sequências didáticas empregadas como 

meio para atender a uma finalidade implícita do programa – mostrar resultados – em detrimento 

do ensino-aprendizagem? Onde se encaixa a formação do docente nesse contexto? 

Como bem salienta a OLP, a formação proposta pelo programa se baseia em materiais 

orientadores do trabalho em sala de aula, ou seja, os Cadernos do Professor, os cursos on-line, 

as publicações periódicas. Portanto, nota-se que se trata de uma formação técnica, cujos 

objetivos são orientar o professor a utilizar o material oferecido. Assim, nesse contexto, pode-

se pensar que a formação docente proposta pela OLP parte de uma ideia que restringe a 

capacidade do educador como produtor e articulador de conhecimento, uma vez que o submete 

também à aplicação de um material elaborado previamente, com roteiros que mais parecem 

enclausurar o docente naquele modelo, do que de fato oportunizar sua formação.  

Portanto, ao declarar o propósito de contribuir com a formação do professor e o fazer 

por meio de cursos que têm como objeto principal de estudo o Caderno de Orientação para o 

Professor, constituído por roteiros de orientação para a produção de determinado gênero, a 

OLP intenta passar a imagem de uma formação satisfatória.  

O reforço dessa ideia está presente também na segunda página do caderno, onde se 

encontra uma carta destinada ao professor: “Convidamos você a mergulhar neste material e a 

preparar a realização das oficinas que se seguem”. Poderíamos afirmar que o não dito está 

contido nessa frase ao orientar o professor a se preparar para a realização das oficinas? Só 

assim seriam necessárias indicações como essas: “Explorem bem o Caderno antes de iniciá-

las. Veja quanto tempo você vai precisar para realizar cada uma delas. Faça um plano de 

trabalho”. Ou ainda como essas, em que há uma estratégia persuasiva afetiva no uso do 

diminutivo: “Antes de começarmos, mais um recadinho: no final deste Caderno há um texto 

chamado ‘Para saber ainda mais’, no qual você pode encontrar as concepções de língua, ensino 

e aprendizagem em que este trabalho se apoia”.  

Pacífico e Romão (2011) afirmam que essa é uma forma de determinar o material 

didático como condição para o trabalho docente e o caderno como marco da OLP no Brasil. 
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Sabemos que há várias constatações em diversas pesquisas sobre o livro didático como único 

material utilizado pelo professor em sua prática de sala de aula, o que é legitimado, consolidado 

e disponibilizado para o desenvolvimento do ensino aprendizagem e, portanto, dever ser 

utilizado, respeitado e repetido. Nessa relação de poder entre quem financia o material e o 

professor que o utiliza, percebe-se que tanto o material da OLP como o livro didático são 

constituídos e oferecidos ao professor com um discurso que o considera como sujeito de 

linguagem e, mais, que esses recursos didáticos podem e vão contribuir para sua formação 

autônoma. Mas, o que de fato se evidencia é que esse professor precisa de uma formação 

oferecida por pessoas autorizadas para isso, dotadas de saberes e que podem desenvolver uma 

formação satisfatória que deverá ser reproduzida pelo professor que, neste caso, passa a ser 

não mais alguém que ensina, mas aprende por meio daquilo que lhe é passado.  

O Caderno do Professor, pensado dentro da lógica da governamentalidade, confirma a 

ideia de determinação das ações do professor, restringindo o exercício de sua autonomia o que, 

consequentemente é repassado para o aluno, que também, não encontra espaço para dar 

primazia a sentidos “locais” do que lhe é proposto e criar os seus próprios significados no 

processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Isso é perceptível quando identificamos, nas 

orientações das atividades do caderno, frases e palavras que limitam a ação do professor ou 

direcionam sua prática para a repetição ou a realização do que é proposto, como uma receita 

que precisa ser feita na medida certa para se ter um bom resultado. Vejamos alguns exemplos: 

 

Prepare-se!  

A ideia é fazer que, num curto período, seus alunos conheçam crônicas de diversas 

épocas (CADERNO CRÔNICA, 2016, p. 35).  

 

Na atividade, a atenção do professor é solicitada para o que deverá realizar na tarefa 

proposta. Em seguida, o que fazer e o tempo de fazer são expressos, aparentemente, como 

“ideias/sugestões”, mas que necessariamente precisam ser acatadas pelo professor para se 

concretizar a atividade. Nesse caso, o que é proposto, além de tirar do professor sua 

autonomia, não respeita o tempo de aprendizado de cada aluno ao indicar que a tarefa deverá 

ser realizada “num curto período”. Claramente essas orientações são coerentes com o 

propósito da OLP, uma vez que se trata de um concurso de texto, que possui um período a ser 

realizado e, portanto, o tempo de aprendizagem deve ser o mesmo da competição e da 

concorrência, pois se trata de um projeto que desenvolve seu trabalho na lógica do mercado 

capitalista, onde o que importa é a produção e o lucro que pode ser gerado quando os atores 

seguem docilmente as regras e cumprem os prazos.  
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 Outro aspecto importante a ser considerado nessas discussões é a inserção do uso da 

tecnologia na formação docente. O portal da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o 

Futuro não se constitui apenas como um meio de divulgação do programa, mas como um 

espaço – cujo acesso é liberado ao professor participante – onde se encontram outros materiais 

orientadores da prática docente, inclusive os cursos on-line. Nas palavras de Barreto & Leher 

(2003, p.39) apud Barreto (2004, p. 1188-1189): 

 

“Um admirável mundo novo emerge com a globalização e com a revolução 

tecnológica que a impulsiona rumo ao futuro virtuoso”. (...) A partir dessa premissa, 

organismos internacionais e governos fazem ecoar uma mesma proposição: é preciso 

reformar de alto a baixo a educação, tornando-a mais flexível e capaz de aumentar a 

competitividade das nações, únicos meios de obter o passaporte para o seleto grupo 

de países capazes de uma integração competitiva no mundo globalizado. 

 

Anuncia-se, portanto, um novo paradigma educacional, em que o uso da tecnologia 

sustenta a lógica de mercado. No caso da OLP, a formação docente presencial – que é mínima 

e técnica – é parcialmente substituída por cursos on-line. O uso da tecnologia, nesse caso, 

diminui a necessidade de formação presencial, ou seja, exige menos trabalho humano, sendo, 

assim, favorável ao mercado.  

O sentido hegemônico existente nos documentos oficiais que regulamentam o ensino 

no Brasil, onde o discurso prevê uma padronização dos currículos, se completa com o uso de 

livros didáticos e tecnologias, na medida em que cada vez mais o foco tem se restringido ao 

processo de aprendizagem e relegado ao segundo plano o ensino. Nesse mesmo sentido, a OLP 

propõe um concurso nacional de textos, embasado na padronização do ensino da leitura e da 

escrita por meio de gêneros textuais, ao tempo que cria uma relação com “o lugar onde vivo” 

para sustentar a legitimação e a fixação de sentidos hegemônicos. Em síntese, a verticalização 

e a padronização do processo tem primazia sobre a complexidade das ordens de discurso locais 

das escolas e de suas práticas pedagógicas temporal e espacialmente situadas.  

 

3.3. Dispositivo, Rarefação e Comodificação 

 

Ao buscar a origem do termo “olimpíada”, encontram-se informações sobre os jogos 

realizados na Grécia Antiga, na cidade de Olímpia – para onde os cidadãos de outros lugares iam 

para participar das competições – de onde vem a palavra “olimpíada”. No Caderno do Professor, 

encontra-se a seguinte informação: “os antigos jogos olímpicos eram uma festa cultural, uma 

competição em que se prestava homenagem aos deuses gregos” (DOLZ, 2016, p.9). 
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Ao analisar as visualidades que compõem a “capa”, mais precisamente o slogan da 

Olimpíada de Língua Portuguesa, também se encontram semelhanças com as origens dos jogos 

olímpicos na Grécia Antiga. O símbolo das olimpíadas – permanece até hoje – é formado por 

cinco anéis que se entrelaçam e simbolizam os cincos continentes, cada um representando uma 

cor: a Ásia é representada pelo amarelo, a África pelo preto, a Oceania pelo verde, a Europa 

pelo azul e a América pelo vermelho. A maioria dessas cores é utilizada pela OLP na 

composição do seu slogan.  

Não é por acaso que o conceito e a visualidade desse programa se aproximam do campo 

das competições, pois a própria OLP propõe como uma das suas ações um concurso de textos. 

Este é, sem dúvidas, um dos pontos centrais analisados no capítulo anterior que, de certa forma, 

encaminha as discussões que se pretende estabelecer aqui, pois é por meio desse concurso que 

se articulam discursos, saberes legitimados, relações de poder, instituições, leis, materiais 

didáticos, etc. Assim, é possível enxergar a OLP como um dispositivo, uma vez que ela coloca 

em um mesmo espaço de articulação elementos heterogêneos – que constituem a materialidade 

do discurso – vinculados ao poder e ao saber que se associam e controlam as relações entre os 

sujeitos.  

No contexto da OLP, há explicitamente uma relação entre o poder público e a iniciativa 

privada, ou seja, o MEC, o Cenpec e o Itaú Social. Segundo Pacífico e Romão (2011, p.6), essa 

parceria entre diferentes esferas do poder “já coloca o sujeito desse discurso em um 

determinado lugar, qual seja, aquele em que o Estado não precisa arcar sozinho com os 

compromissos de gerir e cuidar da educação, mas pode unir esforços com outros segmentos 

sociais”. Isso talvez explique o interesse do MEC em um programa criado originalmente por 

um órgão privado e a “parceria” com ele, pois assim o Estado estaria imbuído de uma suposta 

leveza em seus encargos, da colaboração entre o público e o privado, da privatização dos 

serviços e das responsabilidades com a população que até então eram incumbências da esfera 

pública.  

No texto de apresentação do Caderno do Professor, está escrito o seguinte: “A união de 

esforços do poder público com a iniciativa privada e a sociedade civil”. Essa “parceria” e 

“união de esforços” é uma marca de autoridade do poder público que, de acordo com Pacífico 

e Romão (2011, p.7), faz “circular os efeitos de agradecimento pelo patrocínio recebido dos 

órgãos privados como fica também marcado no final da apresentação com os nomes dos 

patrocinadores dispostos um após o outro (Cenpec, Fundação Itaú Social)”.  

Ao trazer para esta análise a apresentação do Caderno Poetas da Escola 3ª. edição 

(2008), observam-se várias outras questões. 
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Bem-vindo à Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro! 

Ela é resultado da parceria entre o Ministério da Educação (MEC), a 

Fundação Itaú Social e o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, 

Cultura e Ação Comunitária (Cenpec).  

A união de esforços do poder público com a iniciativa privada e a sociedade 

civil visa o objetivo comum: proporcionar ensino de qualidade para todos. 

O MEC encontrou no Programa Escrevendo o Futuro a metodologia 

adequada para realizar a Olimpíada – uma  

das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação, idealizado para 

fortalecer a educação no país.  

Este Caderno do Professor vai ajudá-lo na preparação dos seus alunos para 

a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. É uma ferramenta 

que poderá ser incorporada ao dia-a-dia escolar, contribuindo para que os 

alunos escrevam textos cada vez melhores e ampliem o domínio da leitura e 

da escrita.  

O tema proposto para o concurso é “O lugar onde vivo”. Escrever sobre a 

comunidade onde se vive estimula novas leituras, pesquisas e estudos, 

proporcionando um outro olhar sobre a realidade e uma perspectiva de 

transformação social.  

O envolvimento de todos na Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o 

Futuro é fundamental para ampliar e enriquecer o trabalho de nossas escolas 

e para que sejam produzidos melhores textos por crianças e jovens dos vários 

cantos do Brasil. 

Desejamos a você um ótimo trabalho!  

Cenpec Fundação Itaú Social Ministério da Educação 

 

Percebe-se a existência de vários interlocutores, os parceiros do projeto, o professor e 

o aluno. Nota-se ainda que o interlocutor principal, ou seja, o professor, a quem o texto se 

dirige explicitamente, é encarado como aprendiz e que essa aprendizagem de desdobrará para 

o aluno: “Este Caderno do Professor vai ajudá-lo na preparação dos seus alunos para a 

Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro.” Essa é, sem dúvida, uma das marcas 

de como esse material enxerga o professor e o influencia em seus discursos.  

Nesse sentido, vale ressaltar que a noção de dispositivo em Foucault indica a operação 

na constituição das subjetividades do sujeito tanto por meio do que é dito, como por meio do 

que não é dito. Sendo assim, todo dispositivo tem aquilo que ele diz excessivamente e o que 

apaga obsessivamente. No contexto da OLP, percebe-se nesse jogo entre o dizer e o não dizer 

uma contradição no que é enunciado como objetivo do projeto. Se por um lado a OLP incentiva 
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a produção de textos tanto dos alunos – por meio dos gêneros – como do professor, ao orientar 

a escrita do Relato de Prática, por outro ela não propicia esse espaço para conquista da 

autonomia e, consequentemente, da autoria, na medida em que limita o processo de escrita, 

reescrita, releituras, novos olhares por meio de indicações injuntivas de procedimentos a serem 

adotados. O processo de rarefação se dá, portanto, pelo processo de fazer-dizer, excluindo 

quem não faz o que se diz a fazer, e restringindo quem faz no espaço deslocado de seu lugar, 

um espaço genérico, da ordem da repetição constitutiva.  

Isso é perceptível na análise dos Relatos de Prática, pois o discurso docente é marcado 

pela adesão às práticas propostas, com raras exceções em que os professores conseguem ir 

além do que é indicado e produzir seu próprio conhecimento. No entanto, como dissemos, os 

Relatos revelam mais do que a adesão, revelam a sujeição dos professores às propostas da 

OLP, que muitas vezes emitem discursos excessivamente positivos na realização e 

concretização das atividades, pois são levados a escrever relatos que também passarão por 

seleção. Esse aspecto demonstra a crença dos professores na OLP como um projeto que faz 

toda diferença no ensino/aprendizagem, mesmo que para isso eles tenham que seguir as regras 

que alimentam essa relação desigual do poder, próprio da biopolítica. Historicamente, esses 

dispositivos, como a OLP, contrariam a declarada autonomia do professor, sua competência 

na gestão de suas atividades, sobretudo porque vinculam a produção do aluno à formação do 

professor na padronização e na reprodução. 

O poder, na teoria foucaultiana, é caracterizado pelas relações entre quem o exerce e 

quem sofre o exercício do poder. Assim, é nessas relações de forças que as resistências vão 

sendo criadas no intuito de combater esse mesmo poder. Segundo Foucault (2003), onde vive 

o poder também vive a resistência como forma de poder. Porém, fazendo referência aos 

discursos presentes nos Relatos de Prática analisados, o que se percebe é que as vozes dos 

professores ecoam a mesma convicção de que o material didático é o que precisavam para que 

pudessem desenvolver de fato o ensino da leitura e da escrita em sala de aula. Na maioria dos 

casos é perceptível a aderência ao discurso da OLP como uma oportunidade de formação: “a 

Olimpíada constitui uma estratégia de mobilização que oferece aos professores oportunidade 

de formação”. Uma das marcas do discurso do professor nos Relatos de Prática é a ideia de 

oportunidade tanto de formação, como de ensino para os alunos. Uma oportunidade que é 

matematicamente excludente, pelas séries de seleções locais, regionais etc. Seu princípio de 

rarefação é um a priori do modelo – não é para todos, é para poucos – e isso num contexto de 

concentração de recursos materiais e simbólicos. 
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Vemos nessas considerações a constituição de estratégias próprias desse tipo de projeto 

que opera na formação das subjetividades de forma a levar o sujeito a dizer o já dito, ou seja, 

repetir o discurso da OLP, e perpetuar assim ideologias neoliberais disfarçadas que se 

enraízam, dada a precariedade do ensino público. É exatamente por isso que o poder exercido 

sobre os que “consomem” educação possui mais força na tentativa de tornar os envolvidos 

sustentáculos desse sistema neoliberal de manutenção do poder. Nesse sentido, no exame dos 

discursos presentes no Caderno do Professor em relação à análise feita dos Relatos de Prática, 

podemos ainda pensar em como os discursos da OLP operam dentro do processo de rarefação, 

abordados por Foucault em A Ordem do Discurso.  

O Caderno do Professor, assim como a maioria dos livros didáticos, como afirma Ruis 

(2012), se apresenta como o lugar de estabilização, legitimado pela comunidade escolar e pela 

sociedade, que direciona a prática docente, ou seja, dita para professores e alunos o que e como 

se deve ensinar ou aprender, criando assim um perfil tanto para o professor como para o aluno 

que encontra nesse material didático o objeto para satisfazer seu desejo de conhecimento. Com 

isso, a ilusão de se estar construindo algo novo fica evidente, pois os esquemas e 

procedimentos antes utilizados se reapresentam e são oferecidos aos professores com uma 

nova roupagem, construída de acordo com o contexto histórico atual, como forma de 

manutenção do poder e estabelecimento de verdades (FOUCAULT, 1981).  

Desse modo, podemos observar que a OLP, para se sustentar enquanto um programa 

beneficiário da educação, se alicerça em vários elementos que reforçam a sua importância e 

necessidade no contexto das necessidades atuais de ensino. Portanto, ela se utiliza, por 

exemplo, de teóricos renomados que a conceituam, se pauta em documentos oficiais que 

orientam a utilização de gêneros textuais para o ensino da língua, explicita uma parceria com 

a iniciativa privada e articula todos esses elementos em função de um novo direcionamento 

para a educação. Em torno disso, enxergamos um falso discurso de novidade, que só é aceito 

devido à defasagem do ensino da língua. Ou seja, a OLP se utiliza de discursos que já foram 

ditos, os repete em um novo formato e eles se tornam verdades por conta da ânsia por 

melhorias e avanços na educação. 

É perceptível em vários trechos do material didático – e, em consequência, dos Relatos 

de Prática – a articulação desses elementos para reforçar a importância de um projeto que se 

apresenta como sustentador e garantidor de uma prática docente e uma aprendizagem 

satisfatória, quando na verdade o que se percebe é a rarefação discursiva.  

Vejamos este trecho do Caderno do Professor “A ocasião faz o escritor”: 
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Lembre-se de que as atividades deste Caderno foram planejadas para abordar alguns 

dos conteúdos de ensino de língua portuguesa. Todos os alunos devem participar das 

oficinas, pois poderão alcançar uma escrita mais apropriada, ainda que não tenham 

seus textos selecionados para as próximas etapas. (Caderno de CRÔNICA, 2010, p. 

26). 

 

 Considerando que o “comentário” e a “disciplina”, segundo Foucault (1999), se 

manifestam como mecanismos internos de rarefação do discurso, vemos que os dizeres acima, 

bem como vários outros em que podemos identificar tais características, se investem de formas 

novas – porém com enunciados já ditos e enraizados em saberes legitimados – de envolver o 

professor oferecendo a ele “aulas planejadas” como oportunidades de participar de um projeto 

de ensino da escrita. É dessa maneira que a OLP opera dentro do processo de rarefação dos 

discursos docentes. Vale lembrar que esse exemplo está sendo usado a partir do que é dito 

explicitamente e que o não dito está incorporado em todo o material da OLP ao articular 

elementos que favorecem e sustentam seus mecanismos de controle.  

Nesse caso, entendemos que se trata de discursos – respaldados e constituídos a partir 

de técnicas, objetos e procedimentos anônimos – que agem sobre um corpo coletivo dentro do 

campo educacional e que funcionam como forma de controle de outros discursos (nesse caso, 

principalmente no discurso de professores e alunos), em função de uma realidade política e 

econômica da qual fazemos parte. Disso decorre o que Foucault (2003) chama de 

governamentalidade, ou seja, a arte de governar os outros e a si mesmo. Assim, tais discursos 

reforçam a importância desse projeto tanto para o professor como para o aluno, e o apresenta 

como inovador para o ensino-aprendizagem, mas que na verdade é uma forma de manutenção 

do poder, exercido por todos os envolvidos (MEC, Itaú Social, Cenpec, Secretarias de 

Educação, Escolas).  

A rarefação do discurso da OLP é um mecanismo de controle perceptível do discurso 

dos professores, como bem demonstram as análises do capítulo anterior. Vários fatores 

expressam as relações articuladas pela OLP: a relação entre o poder público e o privado, a 

utilização de um caderno de orientações, a ideia de formação dos professores (formação esta 

que se restringe a orientações de utilização do material pedagógico), o concurso de textos, a 

competição e premiação dos alunos. Esses elementos articulados entre si por meio do discurso 

de melhorias educacionais – discursos estes bastante favoráveis ao momento social no qual se 

encontra a educação, ou seja, ávida por crescimento, valorização, mudanças significativas – 

nos indicam não somente o processo de rarefação discursiva como mecanismo de controle, 

mas também nos remetem a outro processo, cujas características estão enraizadas na visão 
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mercadológica sobre determinados setores da atividade humana cujo propósito não deveria ser 

o de produzir produtos ou mercadorias no sentido econômico, ou seja, a comodificação.  

Como exposto no capítulo teórico-metodológico, a comodificação é uma das tendências 

de mudança nas ordens do discurso, discutida por Fairclough no livro Discurso e Mudança 

Social (2001) e vinculada nesta pesquisa às relações de poder criadas pela OLP. Esse vínculo 

é possível uma vez que o processo de comercialização de determinado produto acontece a 

partir das necessidades dos “consumidores”. Ora, se entendermos os professores, os alunos, as 

escolas (a educação em geral) como os principais consumidores nesse processo, as suas 

necessidades – enraizadas em questões históricas de desvalorização da educação – são 

certamente melhorias no processo de ensino e aprendizagem. Esse não é, em suma, o discurso 

emitido pela OLP?  

Ao pensar a OLP como um programa produzido, distribuído e consumido – com regras, 

orientações, número de participantes, etapas de realização, objetivos, etc. – cujo discurso se 

propaga como sendo uma solução (ou melhor, um pacote de soluções que inclui a melhoria de 

produção do aluno e a formação dos professores) para um problema de ordem histórica e 

social, sustentado pelo mecanismo de concursos de texto, encontram-se várias contradições. 

E a primeira delas é justamente o aspecto mercadológico – dado pelas premissas de competição 

e premiação, que fazem das produções textuais dos alunos produtos que podem ser eliminados 

e classificados – estar presente num programa educacional. É a partir dessa contradição que 

podemos identificar o processo de comodificação abordado por Fairclough (2001).  

 Nas análises dos Relatos de Prática, percebemos claramente a repetição de determinadas 

palavras no discurso dos professores que são oriundas dos materiais didáticos, como 

“oportunidade”, “habilidade”, “competência”, etc. Fairclough (2001, p.257) afirma que o 

conceito de habilidade permite que “duas construções contraditórias dos aprendizes coexistam 

sem manifestar inconsistência, porque parecem ajustar-se tanto a uma visão individualista e 

subjetiva da aprendizagem como a uma visão objetiva de treinamento”.  

Assim, essas palavras também são indícios de um discurso educacional comodificado, 

uma vez que a lexicalização de cursos ou programas educacionais como mercadorias é parte 

desse processo. A predominância de um vocabulário que se associa à ideia de habilidade – 

treinamento de habilidade, uso de habilidade – marca a ação de comercialização de uma 

atividade humana cuja finalidade não deveria se submeter às demandas de mercado. No entanto, 

a comodificação do discurso educacional não se restringe ao uso de determinado vocabulário, 

é também uma questão de gênero de discurso. De acordo com Fairclough (2001, p.258) “a 

educação é apenas um de uma série de domínios cujas ordens de discurso são colonizadas pelo 
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gênero publicitário”, e, como consequência, há a criação de textos que unem aspectos de 

publicidade com aspectos de outros gêneros de discurso.  

Percebe-se que a linguagem imperativa usada pela OLP em determinados momentos 

tem uma função de persuadir o professor a realizar certa atividade exatamente daquela maneira. 

Portanto, a junção entre a informação trazida pelo Caderno do Professor e ao uso do verbo no 

imperativo, aliada a frases que reafirmam o quanto aquele material é necessário, ou seja, a 

persuasão, são elementos que mais uma vez comprovam que a OLP caminha rumo à 

comodificação do ensino de Língua Portuguesa. Nesse sentido, é possível pensar que esse 

processo marca a materialização discursiva do esvaziamento do trabalho docente, com a 

limitação do professor diante do material didático usado em sala de aula, restando a ele o 

controle do tempo para a realização de determinada atividade, previamente elaborada como 

uma mercadoria. 

Em síntese, o estado terceiriza sua estrutura de formação ao terceiro setor que vende 

processos de formação como comodities. Não é o professor que compra, é o estado. Mas o 

professor é seu consumidor fundamental. E mais, sendo consumidor, passa a ser o (re)produtor 

de práticas (pré)construídas, como ‘cognatariado’ (o proletário da ‘cognição’, do pensamento 

etc.). 

Por fim, é importante pontuar, portanto, que a OLP, sendo um dispositivo, articula 

fatores diversos que possuem um peso esmagador nas condições de produção local tanto do 

aluno, como do professor. O princípio da meritocracia embutido na estruturação do programa 

ignora os diferentes contextos sociais e econômicos dos espaços escolares e reitera seu sentido 

por meio das sucessivas seleções de textos. Mesmo que o aluno (ou o professor, pois sua 

produção também é selecionada) seja classificado em uma etapa, é possível que ele seja 

desclassificado em outra, sendo o efeito negativo sempre mais abundante que o sucesso. Em 

outras palavras, já na seleção local, mas, sobretudo, depois, a OLP tem um efeito de sentido 

exotópico negativo sobre todos que ficam para trás. Ela não cessa de ativar um processo de 

acabamento que terminará por afirmar que a maioria esmagadora "não é boa", "não consegue". 

Em senso comum, é "eliminatória" (excludente).  

O efeito exotópico das práticas da OLP que rarefazem os enunciados e as possibilidades 

de acabamento dos mesmos pode ser percebido se dividirmos os Relatos de Prática em dois 

grupos: aqueles (a maioria) em que o professor praticamente repete em seu discurso o manual 

de orientação da OLP e aqueles (poucos) onde o professor não se restringe a OLP e faz uma 

ligação com as práticas da escola onde trabalha, ou seja, com o planejamento, com o currículo, 

com o processo de avaliação, etc. Assim, percebe-se que são diferentes tipos excedentes de 
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visão, isto é, diferentes respostas às demandas de reflexividade que chegam a ocupar lugares 

opostos. Nesse sentido, talvez seja possível afirmar que o docente que não se restringe ao que 

é proposto pela OLP e busca articulá-la com as demandas do espaço escolar, possui consciência 

dos efeitos constitutivos de ambas as práticas, isto é, as escolares e as da OLP.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na pesquisa realizada pretendeu-se apresentar, em primeiro lugar, alguns conceitos 

teóricos-metodológicos que serviram como embasamento para as discussões posteriores, bem 

como determinaram o olhar que foi direcionado para o objeto de estudo. Nesse sentido, a 

premissa dialógica de toda a teoria bakhtiniana, bem como alguns conceitos que permeiam esse 

campo de estudo, como interação dialógica, gênero discursivo, responsividade, 

interdiscursividade, etc., foram tomados nesta pesquisa como referências que embasam toda a 

discussão sobre o discurso do professor participante da OLP.  

Desse mesmo modo, tomamos a perspectiva foucaultiana não apenas como a formulação 

de um método das pesquisas realizadas anteriormente por seu autor, que influencia Fairclough 

e tantos outros nomes da AD, mas, fundamentalmente, a partir da discussão de três principais 

objetos (o discurso, o enunciado e o saber), considerando os seguintes conceitos de rarefação, 

dispositivo, discurso, poder e saber. E ainda na perspectiva crítica do discurso, o pensamento 

de Fairclough esteve em consonância com o estudo realizado, orientando-o teórica e 

metodologicamente, uma vez que, sob o viés do discurso como uma prática social, elucidamos 

algumas das discussões acerca do objetivo deste projeto, considerando os discursos como 

prática discursiva e prática social e refletindo sobre alguns processos à luz de conceitos como a 

comodificação, a intertextualidade e a democratização discursiva.  

Este estudo também buscou analisar vinte Relatos de Prática dos professores 

participantes da OLP, para verificar em que medida os discursos emitidos pela OLP interferem 

na forma como os professores enxergam o programa, bem como na constituição de seus 

discursos e, portanto, de suas subjetividades. Portanto, percebeu-se que os discursos dos 

docentes abordam discursos já estabelecidos, ou seja, estão entremeados por discursos e 

enunciados já ditos. Notou-se também o modo como estão organizados os discursos de poder 

na proposta da OLP e a forma como determinam o olhar do professor para o programa. Embora 

a OLP tenha como um dos objetivos a democratização dos usos da língua, percebeu-se que o 

discurso que envolve toda a sua proposta se sustenta na ideia de competição e premiação, 

criando, assim, uma contradição, que caminha na direção da comodificação do sistema 

educacional. 

Apresentamos ainda algumas problematizações sobre o tipo de formação docente e o 

material didático oferecido pela OLP, cujo objetivo principal é orientar o professor a utilizar os 

cadernos.  
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Por fim, tomamos a OLP como um dispositivo constituído por diversos elementos 

heterogêneos que se articulam e se sustentam pela ideia (favorável e propícia) de um novo 

caminho para a educação, em que o iletrismo e o fracasso escolar serão reduzidos. No entanto, 

o que se percebe é um discurso forjado para suprir a carência no ensino/aprendizagem no Brasil, 

cujas raízes são bem mais profundas.  

Assim, observou-se, por meio das várias discussões levantadas nesta pesquisa, que as 

possibilidades de estudo sobre discurso e formação discursiva no campo educacional não se 

esgotam na análise que foi empreendida – embora se considere a importância desta reflexão – 

e apontam para futuros enfrentamentos, posicionamentos e problematizações oportunizadas 

pela análise crítica do discurso na abordagem da condição social dos sujeitos da educação 

brasileira, a pública, principalmente.  
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