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(PER)CURSOS DA DOCÊNCIA INICIAL 
PRÁTICAS EM MOVIMENTO1

Cleuza Pelá2

 
“Percurso

1. espaço percorrido;  
2. deslocamento num espaço; movimento;  

3. caminho determinado.”
(HOUAISS, 2020. Adapt.)

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Participar de uma obra em comemoração aos dez anos do Curso de 
Graduação em Licenciatura em Letras (Português e Espanhol), da UFFS – 
Campus Cerro Largo é uma ação que nos leva a relembrar percursos de en-
sino constituídos de aulas na graduação, práticas de docência inicial, cursos 
de extensão e especialização, coordenação do Curso de Letras e colaboração 
ao Subprojeto PIBIB – Letras, entre outros papéis, outras funções.

E, nesse trajeto marcado por experiências e aprendizados, as parce-
rias com os colegas professores do Curso de Letras, os graduandos, a comu-
nidade do entorno e os servidores da Universidade permitiram construir 
um caminho “trilegal”, como diriam meus colegas da região.

Sendo assim, neste capítulo, pretendo relembrar algumas das práti-
cas de ensino desenvolvidas em espaços formativos vinculados à docência 
inicial, como as do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID), as do Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa e as do Curso 
de Extensão “Linguagens em Movimento”, com a finalidade de refletir his-
tórias de protagonismos e, certamente, de sucesso profissional do(a)s gra-
duando(a)s, naquele momento, ainda docentes em formação.

1  Relato de práticas docentes (eixo do ensino) no Curso de Letras (Português e Espanhol), na UFFS – 
Campus Cerro Largo-RS.

2  Doutora em Língua Portuguesa (PUC-SP). Foi professora e Coordenadora do Curso de Letras (Português 
e Espanhol), na UFFS – Campus Cerro Largo- RS e colaboradora do subprojeto PIBID – Letras na mesma 
Instituição. Atualmente é assessora na área de Língua Portuguesa e Linguística na rede privada, discutin-
do formação continuada de professores.    
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS 
DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID)

Como o Curso de Letras está voltado para as licenciaturas (no caso 
em Português e Espanhol), o exercício efetivo da docência inicial é uma 
ação já prevista, dada pelo currículo. E um desses exercícios atrelava-se 
ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)3.

O subprojeto PIBID – Letras gerou um espaço no qual a univer-
sidade e a escola puderam conversar, permitindo a iniciação do futuro 
profissional docente. Em decorrência desse Programa de Formação (mas 
não só), o(a)s graduando(a)s, intitulado(a)s pibidiano(a)s puderam refle-
tir sobre modos de dizer, de fazer e de ser para então poderem redizer a 
prática da docência inicial, refazê-la e  experimentá-la como protagonistas 
em seus percursos formativos.

Para qualificar essa experiência do PIBID – Letras, afora as Rodas 
de Conversa, havia a produção de alguns documentos, dentre os quais se 
destacava o Diário de Bordo (DB), que consistia em registros de relatos de 
aulas planejadas/ministradas nas escolas sob a orientação da professora 
titular da turma e da coordenadora/colaboradora do PIBID – Letras.

Esses relatos eram compostos de uma parte descritiva e de outra 
reflexiva e podiam ser traduzidas como uma escrita do “si”. Essa escrita 
do “si” permitia (tanto de modo independente quanto em parcerias, ou no 
coletivo) discutir a prática docente e verificar pontos altos e baixos que 
poderiam exigir ajustes de procedimentos didáticos, de atitudes pessoais 
e profissionais ou das teorias linguístico-textuais.

Lembro-me de uma Oficina de Vivência desenvolvida no II Seminá-
rio Institucional do PIBID – UFFS (A Formação de Professores na e para a 
Educação Básica), em 2016, em que o(a)s pibidiano(a)s tinham por obje-
tivo promover o (re)conhecimento da escrita do DB e, consequentemente, 
sua organização textual, de cunho narrativo-descritivo e argumentativo, 
bem como o emprego de recursos linguístico-textuais próprios dessa es-
crita. Era uma situação em que o(a)s pibidiano(a)s consideravam a orga-
nização do gênero textual e, quase ao mesmo tempo, discutiam com os 
colegas de outros cursos e convidados sua função diante do processo de 
formação de docência inicial. E, assim, por meio de roda de conversa, ele(a)
s revisitaram conceitos e usos de DB no PIBID – Letras. Dialogaram sobre 
sua organização textual e o emprego dos recursos linguístico-textuais dos 

3  O subprojeto PIBID – Letras foi desenvolvido em colaboração com os professores Demétrio Alves Paz 
e Pablo Lemos Berned.
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registros para – por fim – sistematizar descobertas e produzir textos cur-
tos, considerando os pontos centrais da discussão. Posteriormente, essa 
experiência da escrita do “si” foi exposta no IX simpósio Nacional de Edu-
cação, na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 
(URI) – Campus Frederico Westphalen, em 2016, por meio de pôsteres. 

Desse modo, acabamos por levar as reflexões acerca das práticas 
docentes para além dos muros de nossa sala de apoio onde nos reuníamos 
na Universidade. E, assim, o DB possibilitou (re)conhecer um repertório de 
experiências docentes que poderia se tornar a base para o futuro profis-
sional desde que seus sentidos pudessem ser reconstruídos e reavaliados 
para a implementação de novas atitudes docentes, novas ações didáticas, 
conforme Sartori (2013). De modo geral, foi uma ferramenta eficaz que 
alimentou a formação do(a)s futuro(a)s professore(a)s, tornando-o(a)s 
mais reflexivo(a)s, ativo(a)s e conscientes de sua prática.

Outra ação interessante no PIBID – Letras que gerou vivências dife-
renciadas foi a da implementação de hemerotecas simplificadas, em algu-
mas das escolas atendidas pelo Programa.

A ideia de trabalhar com a organização de uma hemeroteca surgiu 
da observação do(a)s pibidiano(a)s da necessidade de ampliar o repertó-
rio de temas e textos da esfera jornalística dos alunos atendidos por ele(a)s 
nas escolas. E, assim, buscamos o procedimento, selecionamos e analisamos 
periódicos impressos e digitais (jornais e revistas) para, por fim, delimitar 
temas e gêneros textuais a serem discutidos com as turmas de estudantes, 
de maneira a compor o “Projeto Hemeroteca no Mural da Escola”4.

Durante o desenvolvimento do projeto, pudemos visitar virtual-
mente algumas hemerotecas como a Municipal de Lisboa, a da Biblioteca 
Nacional, a do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, além de exami-
nar uma cópia digital do jornal “O Alfinete”, publicado em setembro de 
1918, com suas notícias peculiares e  um vocabulário próprio aos fatos 
histórico-sociais do período. A partir desse contato com O Alfinete, tive-
mos a possibilidade de conhecer um pouco do cotidiano de uma época não 
tão longínqua da nossa.

Depois, nas escolas, o(a)s pibidiano(a)s trabalharam com os periódi-
cos impressos e os eletrônicos para a produção de um mural físico com os 
recortes temáticos de textos jornalísticos. À época, não foi possível fazer o 
acervo digital e sim apenas um impresso, em função das poucas ferramen-
tas eletrônicas alocadas nas escolas. Atualmente, com os investimentos por 
parte dos órgãos públicos para a implementação de recursos tecnológicos e 
digitais na rede pública de ensino, talvez seja possível revisitar essa prática.  

4 O resumo do projeto pode ser visto em: https://portaleventos.uffs.edu.br/index.php/SEPE-UFFS/article/
view/3369.

https://portaleventos.uffs.edu.br/index.php/SEPE-UFFS/article/view/3369
https://portaleventos.uffs.edu.br/index.php/SEPE-UFFS/article/view/3369
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Em função dessa expectativa, quem sabe imaginar o(a)s pibidia-
no(a)s já formado(a)s organizando com seus alunos uma hemeroteca di-
gital temática, valendo-se de QRCODEs5  que permitam acessar acervos 
temáticos, ou a página de um periódico na íntegra, bem como seus ca-
dernos, de maneira a recuperar contextos de produção, de circulação e 
recepção que poderão qualificar ainda mais a (re)construção dos sentidos 
de textos lidos ou a serem lidos? Por que não?!

ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA (ESLP)

O ESLP é uma exigência saudável dos cursos de licenciaturas que 
permite pôr em prática as teorias linguísticas, literárias, didáticas e filo-
sóficas. Por meio das vivências decorrentes dos estágios supervisionados, 
o(a)s graduando(a)s podiam (e ainda podem) pensar suas ações no eixo 
ensino, de modo bastante cuidado, como ilustra Politoski (2016, p. 6-7):

Planejar aulas não é tarefa fácil. É preciso levar em conside-
ração muitos fatores, como por exemplo, nível escolar, faixa 
etária dos alunos etc. (...) Nosso planejamento consistiu em 
desenvolver sequências didáticas a partir de roteiro de filme 
e de peça teatral.  No início foi difícil porque como nunca tra-
balhamos com esse gênero, foi novidade. Pesquisamos e le-
mos muito. Aos poucos escolhemos o roteiro de filme “O auto 
da compadecida”, um roteiro de peça teatral “Amor por ane-
xins”, de Artur Azevedo e um conto, “O estripador de laranjei-
ras”, de Carlos Eduardo Novaes. (...) A partir desse momento, 
desenvolvemos o plano de ensino com atividades de leitura, 
interpretação e produção para os alunos. Dando continuida-
de, elaboramos as sequências didáticas para 20horas/aula. A 
elaboração das sequências foi mais fácil porque já tínhamos o 
plano de ensino, mas mesmo assim exigiu dedicação.

Embora os(as) graduandos(as)-estagiários(as) partissem de textos 
para pensar suas ações na escola, salientávamos que era relevante con-
siderar primeiramente as expectativas de aprendizagem a serem al-

5  QR Code é um código de barras bidimensional que, por meio de aparelhos eletrônicos, permite o acesso 
a textos, imagens e documentos diversos, em momento oportuno. Alguns aparelhos eletrônicos trazem 
essa ferramenta para uso a partir da câmera fotográfica. Em outros, é preciso baixar o aplicativo para a 
leitura do código.



LETRAS UFFS  CERRO LARGO: 10 ANOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

17

cançadas com determinadas atividades; que era importante pensar o que 
queriam ensinar para os alunos, ou seja, quais competências/habilida-
des desenvolveriam e como o fariam.

Eles(as) eram orientados(as) a examinar documentos oficiais como 
Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCNs) para ob-
servar a distribuição das expectativas de aprendizagem, os conteúdos e, 
consequentemente, prever escolhas temáticas. E, naquele momento, tam-
bém consultar a penúltima versão da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), além do Projeto Político Pedagógico e Curricular da escola na qual 
o estágio supervisionado ocorreria.

De modo geral, os(as) estudantes podiam compartilhar as experiên-
cias nos espaços de formação, em conversas em duplas/trios com o professor-
-orientador do estágio supervisionado de Língua Portuguesa, ou em coletivas, 
bem como refletir acerca delas, ressignificando-as, quando necessário.

Alguns desses aspectos podem ser identificados nos excertos co-
lhidos nos relatórios de Muders (2016, p. 8) e de Machado (2016, p. 7), 
respectivamente:

Uma das experiências que salientamos desse último estágio 
foi quanto aos trabalhos em dupla [...] O trabalho em con-
junto facilitou muitos aspectos, como por exemplo, a troca 
de ideias durante o planejamento das ações, a divisão na 
carga de trabalhos [...] e a própria dinâmica na sala de aula 
(MUDERS, 2016, p. 8).
[...] posso dizer que finalizo essa etapa do meu Curso de 
Letras, com mais essa bagagem de prática em sala de aula 
tão importante que agrega saberes e práticas não somente 
meus, mas também de meus colegas e professora, pois nas 
aulas de estágio foram socializadas essas vivências para nos 
dar suporte para enfrentarmos situações parecidas, ou re-
fletirmos sobre possíveis atitudes que poderiam ser toma-
das [...] em situações de ensino e aprendizagem em sala de 
aula (MACHADO, 2016, p. 7).

Outro destaque dos estágios supervisionados de Língua Portugue-
sa que teve bons resultados foi a inserção de “um caso de ensino” no rela-
tório final de estágio.

Com base nas ideias de Nono e Mizukami (2016), os(as) estagiá-
rios(as) receberam a orientação de que deveria(m) escolher um inciden-
te/uma situação conflituosa (quando houvesse) ou uma ação docente/
discente determinada da aula e o/a comentasse, considerando a prática 
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usada durante a regência (eixo do ensino) e as devolutivas dos estudantes 
(eixo da aprendizagem).

Para tanto, o texto que comporia parte do relatório deveria con-
ter o acontecimento, a descrição de seu contexto; depois, os pontos que o 
geraram e, em seguida, a identificação das personagens principais e seus 
coadjuvantes (alunos e professor), da ação desencadeadora do conflito, 
afora as atitudes, os sentimentos e as expectativas dos envolvidos no caso.

A partir dessa composição, os(as) graduandos(as) passariam para 
uma revisão da situação e da forma como agiram diante dela, questionan-
do-se acerca das decisões tomadas, dos valores e dos sentimentos ali plas-
mados, as consequências das decisões tomadas, bem como as ações e as 
reações decorrentes da situação.

Era a vivência de um processo de alteridade baseado no retorno ao 
texto escrito, já “perpetuado na memória”, e que – em função do distancia-
mento temporal – poderia gerar novas impressões sobre o ocorrido.

Tínhamos então mais uma estratégia para que os(as) futuros(as) 
professores(as) pudessem reconhecer a experiência da docência em pro-
cesso e as possibilidades de ajustes, se necessárias. Além disso, “o caso 
de ensino” de um(a) deles(as) poderia ser objeto de estudo/reflexão dos 
demais colegas.

Um exemplo dessa vivência pode ser conhecido a partir do discurso 
de Santos (2016, p. 11-12):

Sabemos que nenhuma experiência docente é igual ou ir-
relevante, tudo é aprendizado mútuo, tanto para os alunos 
quanto para o estagiário. Nesse último estágio de língua 
portuguesa, a vivência revelou, mais uma vez, o quanto é 
desafiador estar em sala de aula e que compartilhar é rede-
finir conhecimentos.
[...] Mesmo que a turma não estivesse habituada ao nosso 
modelo de sequência didática, esse foi muito bem aceito e 
desenvolvido sem maiores problemas [...] Houve, porém, 
um momento de grande desapontamento em relação aos 
alunos no que [diz respeito] à postura em relação à deter-
minada colega, às atitudes preconceituosas e excludentes, 
mostrando-me mais uma vez a gravidade desse problema, 
que não é realidade somente de grandes cidades.
O caso que irei relatar [...] Mesmo o trabalho com o conteú-
do das aulas transcorrendo tranquilamente, o fator compor-
tamental [de alguns alunos] deixou a desejar [...] Não pude 
conter o sentimento de tristeza e também de revolta por 
tamanho desrespeito e ofensa [...]
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Mas para mim que estava naquele momento no papel de 
professora, de educadora, deveria fazer algo a respeito, ja-
mais poderia me calar diante de uma situação semelhante, 
pois estaria consentindo com aquilo que me revoltou.  [...] 
Como que o bulliyng poderá ser combatido nas escolas?
Sei que minha parte fiz, mas [...].

Embora no trecho em evidência o incidente tenha sido suprimido por 
questões de respeito aos envolvidos, o relato de Santos (2016) indica um pou-
co o olhar docente reconhecendo os vieses da experiência, suas ações e seus 
sentimentos diante do dado.  

Disso, ficava para nós que a inserção de um “caso de ensino” no relató-
rio final do estágio supervisionado de Língua Portuguesa poderia propiciar 
uma releitura da situação de ensino/aprendizagem. Assim, a partir desse 
outro olhar, os(as) estagiários(as) poderiam refletir se agiriam da mesma 
maneira após o incidente já ter passado. E ainda poderiam se perguntar: O 
que justificaria a mudança de postura ou o ajuste no atitudinal, na prática 
em si? Como o papel de docente poderia ser compreendido por mim?. En-
tendemos que eram ações e reações levando a novas práticas docentes.

Outra vivência decorrente das experiências dos estágios supervisio-
nados em Língua Portuguesa era a elaboração dos planos de aulas nos quais 
os graduandos previam as ações a serem desenvolvidas em sala e conside-
ravam as expectativas do professor e as dos alunos em relação às aulas.

Esse aspecto pode ser observado no trecho a seguir, elaborado por 
Stein (2016, p. 7-8):

Ação 1- 1ª e 2ª aula - 2 h/aula
Aproximação ao tema:

texto “Caso do vestido”, de Carlos Drummond de Andrade

O que se espera do professor?
Apresentar o trabalho a ser desenvolvido durante o estágio.

Desenvolver no aluno estratégias de leitura e gosto por poesia.
Ativar conhecimentos sobre pronomes.

Interagir com os alunos, promovendo um espaço de 
discussão sobre o assunto abordado em aula.

 
O que se espera do aluno/da turma?

Desenvolvimento de estratégias de leitura de textos literários.
Ampliação de gosto por poesia.

Ativação da noção de pronomes.
Interação com o professor e colegas durante as aulas.
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Durante a projeção das ações a serem desenvolvidas durante as 
aulas e, por consequência, a escolha das expectativas, observávamos que 
estratégias didáticas se confundiam com expectativas de aprendizagem. 
Assim, tanto em reuniões individuais quanto em duplas/trios ou coletivas, 
buscávamos desfazer as contradições desses planejamentos de modo que 
os(as) estagiários(as) pudessem verificar o que ficaria no eixo do ensi-
no (ponto de vista do professor) e o que ficaria no eixo da aprendizagem 
(ponto de vista dos alunos).

Essa estratégia de trabalhar com “o que se espera do professor e 
do aluno” facilitava a diferenciação de procedimentos didáticos e de ha-
bilidades cognitivas/metacognitivas a serem desenvolvidas, bem como a 
apropriação do ato de planejar aulas e sequências de atividades.

CURSOS DE EXTENSÃO

Mais uma lembrança interessante são os cursos de extensão. As 
vivências decorrentes destes cursos que oferecemos também foram bas-
tante intensas. E a parceria com as professoras Andréia I. H. Cerezoli, Ana 
Cecília T. Gonçalves, Sandra V. Nogueira, Serli G. Bölter e as graduandas 
Janaine Politoski e Márcia Angélica Jaroczewski contribuíram para tanto.

Em um dos cursos, o de “Linguagens em Movimento – Escrita e Lei-
tura de Textos para Todos”, tínhamos por objetivo promover a discussão 
de práticas de leitura, de produção e de análise linguística de textos orais 
e escritos, em Língua Portuguesa, provenientes das esferas cotidianas, es-
colares e sociais.

Em cada encontro, em função de uma dada situação de comunica-
ção interativa, examinávamos e produzíamos diversos textos. Em seguida, 
discutíamos experiências e sensações, além de reflexões acerca do empre-
go de recursos linguístico-textuais e das estratégias didáticas apreendidas 
durante as conversas.

O fruto desse trabalho colaborativo era levado para uso em sala de 
aula, de modo a desenvolver as competências leitora e escritora dos estu-
dantes, nos diferentes anos da Educação Básica.

Durante o processo de avaliação do curso, verificamos que as ofici-
nas acrescentaram/ampliaram conhecimentos à formação dos participantes, 
conforme C. L. S (2016)6:

6 O trecho da avaliação da participante C. L. S. faz parte de avaliação individual produzida em 2016, na 
UFFS – Campus Cerro Largo-RS (Arquivo pessoal).
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[...] O curso foi apaixonante do 1º ao último dia. Sempre um 
desafio... Começando com as aulas de “Fotobiografia e epí-
grafe” que permitiram a expressão do meu lado mais poeta. 
As aulas sobre a temática “Geografia em relevo” despertaram 
a criatividade, o lúdico e o imaginário. E as “conversas ao pé 
do ouvido” foram uma overdose maravilhosa de fontes, links, 
dicas de leituras, descrições sobre estudos, trabalhos e obras 
literárias. Aprendi muito e enriqueci meus conhecimentos. 

A seguir, parte do resultado de um dos trabalhos desenvolvidos por V. 
K., fotobiografia7, cujas fotos são da comunidade Fundão do Ijuí/Rolador, total-
mente destruída após a construção da Barragem São José:

Fonte: Valdete Krindges (2008).

7 A fotobiografia em destaque foi produzida por V. K. durante o curso, em 2016, na UFFS – Campus Cerro 
Largo-RS.
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O que ficou do curso de extensão “Linguagens em Movimento – 
Escrita e Leitura de Textos para Todos” não resvalou somente na prática 
docente, mas também na formação do sujeito como pessoa, cidadão que 
caminha por fotobiografias e geografias em relevo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para encerrar o relato apresentado neste capítulo, saio da primeira 
pessoa do plural e passo para a do singular com a finalidade de olhar mais 
de perto esta escrita que traz vivências, seja no eixo do ensino, seja no da 
extensão, seja em outras dimensões. E, nessa perspectiva, identifico histó-
rias cercadas de experiências voltadas para o ensino, para o saber saber, 
o saber fazer, o saber ser e o saber conviver/compartilhar. Penso que são 
esses conhecimentos que cada um levará para si e os ativará durante suas 
práticas profissionais.

Foram ações distribuídas e compartilhadas em espaços formativos 
nos quais o protagonismo de todos os envolvidos imperou. Foram ações cons-
truídas de modo colaborativo com o(a)s colegas professore(a)s, com o(a)s 
graduando(a)s, com os coordenadore(a)s, com os diretore(a)s, com a comuni-
dade escolar e os(as) funcionários(as) da Universidade.

E, sendo desse modo, o que me toca ao final deste espaço é agradecer a 
todos que, de diferentes formas, contribuíram para a organização e a solidifi-
cação de nossas ações docentes e as belezas do Curso de Letras (Português e 
Espanhol) da UFFS – Campus Cerro Largo.

Espero que, hoje e nos anos vindouros, o Curso de Letras (Português 
e Espanhol) continue a nortear/formar profissionais docentes que desejam e 
queiram transformar e qualificar mais e mais a nossa educação básica, supe-
rior, pública, brasileira.
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A FORMAÇÃO DE PROFESSOR 
NA CONTEMPORANEIDADE: 

COMPREENDENDO A 
REIFICAÇÃO NO PROCESSO1

Caroline Mitidieri Selvero 2

Para que a educação não recaia
 na repetência do mesmo, isto é,

 de algo que não despertou para o novo,
 situando-se fora do tempo e do espaço 

históricos, é preciso reconhecer o outro 
como outro e não como objeto 

(TREVISAN, 2011a, p. 1195).

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A experiência de formação de todo professor envolve aspectos so-
ciais e culturais que marcam a sua trajetória docente e influenciam dire-
tamente em sua vida profissional. De acordo com Siqueira (2010), é uma 
necessidade envolver-se em uma prática que auxilie no entendimento e 
na contribuição a implicações sociais, econômicas e políticas da profissão 
docente. É necessário desafiar o tecnicismo e desenvolver uma pedagogia 
crítica que, seguindo os pensamentos de Freire, implica um movimento 
dinâmico, dialético, que se configura entre o fazer e o pensar sobre o fa-
zer. Ao fazer referência sobre o saber, entende-se que a prática docente é 
espontânea ou quase espontânea, que se caracteriza pela curiosidade em 
busca pelo conhecimento do sujeito (FREIRE, 2004).

1 O presente texto faz parte de um recorte do referencial teórico do projeto de tese do Curso de Doutorado 
do Programa de Pós-Graduação em Educação, Linha de Pesquisa Formação, Saberes e Desenvolvimento 
Profissional da UFSM.

2 Doutora em Educação (UFSM), foi professora de Língua Espanhola e Linguística de magistério superior 
substituto da Universidade Federal da Fronteira Sul campus Cerro Largo/RS (2015 - 2016). 
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Assim, seguindo esse pensamento, a prática docente deve ser crí-
tica no sentido de desenvolver sua prática nas determinações sociais, além 
de que é fundamental que seja construtiva, utilizando princípios científi-
cos para a aprendizagem do aluno (LUCKESI, 2011). Dessa forma, a par-
tir da inserção em um processo de ensino e aprendizagem, os estudantes 
devem desenvolver-se individual e coletivamente. A inclusão no trabalho 
escolar encontra uma série de impasses como a reprovação, a falta de in-
teresse, problemas nas relações professor e aluno, entre outros.

Os jovens também reclamam de problemas relacionados à falta de 
infraestrutura e de segurança nas escolas, o que pode justificar-se pelo mo-
tivo de existirem instituições praticamente abandonadas, sem condições 
de receberem o público estudantil e os funcionários. Além disso, existem 
as questões da violência e a do bullying, as quais apavoram alunos, convi-
vendo em sala de aula. É possível perceber que isso é muito comum e que 
os jovens enfrentam situações de violência diariamente. Nessa perspectiva, 
entende-se que essas questões prejudicam o aprendizado e não proporcio-
nam aos estudantes o sentimento de estarem em um ambiente protegido.

A violência existente nessas relações interpessoais estabelecidas 
na escola, na sala de aula, também está presente em aula de língua estran-
geira. Quem é o professor que está na sala de aula? Como é esse professor? 
Que preparo ele deve receber para inserir-se em sala de aula? Que profis-
sional é este que estará nesse espaço repleto de dificuldades e impasses? 
Como o profissional pode preparar-se para fazer parte desse espaço e de-
senvolver o seu trabalho com o respaldo necessário?

Os tempos contemporâneos conservam a tendência ao apareci-
mento e à ocorrência da barbárie e das catástrofes. E percebe-se que es-
sas catástrofes têm-se tornado comuns, visto que existe um despreparo 
para lidar com elas. Em decorrência disso, rememorando Auschwitz, com-
preende-se o ser humano como um ser descartável (BOHRER; TREVISAN, 
2017). Com isso, entende-se que Auschwitz foi o retorno à barbárie, e isso 
continuará ocorrendo enquanto prosseguirem as condições que ocasio-
nam essa regressão.

A educação é essencial quando se trata desse tipo de assunto. A 
impressão que se tem é que a vida no planeta depende de forças exógenas 
e não do homem, já que este não é causa, mas pode atuar nas consequên-
cias ou buscar suavizar os efeitos das catástrofes. As catástrofes influen-
ciam as vidas dos que estão envolvidos ou não com elas, uma vez que são 
elaboradas bibliografias, histórias individuais de vida que passam a ser 
histórias coletivas. E surgem dúvidas: como a educação pode lidar com 
essa problemática? Será que a educação pode reduzir as catástrofes?
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Durante o século XX, em especial nas duas Guerras Mundiais, a 
educação perdeu o combate para as calamidades. Existiu uma série de ou-
tros conflitos que fortaleceram a ideia de que tal século foi a Era dos Ex-
tremos: “a violência guarda uma preocupação com a relação entre meios 
e fins, recaindo na dimensão ética, pois a violência só se configura como 
tal no momento em que afeta desfavoravelmente a relação com o outro” 
(TREVISAN, 2017, p. 69). Assim, pode-se refletir que não existe uma for-
mação suficiente com a qual as pessoas possam reagir a situações traumá-
ticas, de forma que isso justifica a ocorrência do holocausto.

A REIFICAÇÃO E A COISIFICAÇÃO DO SUJEITO

Durante as décadas de 1920 e 1930, Axel Honneth (2007) desta-
cou que o conceito de reificação foi bastante trabalhado e se tornou uma 
constante nas discussões de crítica social e cultural da época. Honneth foi 
assistente de Jürgen Habermas nos anos de 1984 a 1990 e, atualmente, é o 
diretor vigente do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, considerado 
como uma grande personalidade da terceira geração da Teoria Crítica3 
(PACHECO, 2016). O estudioso talvez possa ser considerado como o repre-
sentante mais atuante da terceira geração da Escola de Frankfurt. Em sua 
teoria, o filósofo retoma as teses do jovem Hegel do período de Jena e as 
contrapõe empiricamente com a psicologia social de Mead, arquitetando 
a sua teoria social crítica e destacando como núcleo central o conflito. O 
estudioso faz isso com o intuito de explorar um tipo de conflito que é agu-
çado por experiências de desrespeito que abalam a identidade individual 
ou coletiva (TOMASI, 2014).

A Teoria Crítica, para Honneth, deveria considerar os conflitos 
sob um viés comunicativo, uma vez que, para ele, a integração social é re-
presentada por uma luta por reconhecimento, na qual os atores lutam por 
reconhecimento de suas identidades, para que pudesse participar igual-
mente da organização do espaço social. Segundo o estudioso, é necessário 
explicar como ocorre a integração social e não como os conflitos sociais se 
dão, uma vez que eles jamais deixam de existir, de se manifestar. Dessa for-
ma, é fundamental explicar como ocorre a integração social e quais são os 

3 A Teoria Crítica de Honneth (2003) é entendida como uma corrente única no campo filosófico. O termo 
Crítica se refere, de acordo com Marx, a uma crítica ao mundo atual que desvela contradições ao que existe 
e é apresentado. O referido estudioso busca elaborar uma nova teoria crítica que busque recuperar o seu 
déficit sociológico e pretende apresentar uma orientação normativa que cubra tal déficit. E que seja capaz 
de atender às exigências normativas frente a uma esfera pré-científica que contribua para uma orientação 
moral (HERZOG; HERNÁNDEZ, 2010).
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motivos que facilitam que a integração se dê de maneira conflitiva. Assim, a 
sociedade é concebida como sendo um espaço de luta por reconhecimento.   

No contexto do período aconteciam alguns problemas marcantes 
como o crescente desemprego e a crise econômica; além disso, no sentido 
social, as relações que eram estabelecidas apresentavam um comporta-
mento frio e calculista. O filósofo húngaro George Lukács4 apresentou-se 
como de grande importância no século XX, já que se preocupava com essas 
questões e foi ele quem conseguiu montar uma definição para o termo 
reificação, reunindo ideias de estudiosos como Karl Max, Max Weber e 
George Simmel.

Após a Segunda Guerra Mundial, a reificação perdeu a posição de 
destaque que tinha como uma representante do diagnóstico da época. A 
ruptura da civilização representava um holocausto por sua paralisação 
em questionamentos relacionados ao diagnóstico social, de forma que os 
teóricos sociais se conformavam em estudos relacionados à democracia 
e à justiça, deixando de lado conceitos como os que englobavam consi-
derações sobre a reificação e a comercialização. Por mais que a Escola de 
Frankfurt, destacando os trabalhos de Adorno, com um retorno breve aos 
estudos de Lukács, tivesse verificado algo acerca da reificação, ela pare-
cia fazer parte de um passado bem longínquo. Isso era enfatizado porque, 
nesse período, fazer comentários sobre a reificação representava uma 
época que já havia sido deixada para trás, visto que no pós-guerra a ideia 
era que isso havia perdido a sua legitimação, seguindo as reformas cultu-
rais e as inovações da teoria.

Na atualidade, existem indícios de que esse pensamento estaria 
voltando a ser modificado, pois um fragmento elaborado pela filosofia re-
toma o conceito de reificação (HONNETH, 2007). Honneth acredita que, 
para Lukács, a reificação não foi compreendida como uma violação contra 
princípios morais, mas como uma improvisação de uma práxis humana 
que é justificável a partir da distinção entre uma práxis humana correta e 
outra falsa (MELO, 2013).

Seguindo essa reflexão, o conhecimento de que existe uma troca 
no diagnóstico da época é sustentado por alguns indicativos que demons-
tram a utilização de formas de tratamento que se referem a outras pes-
soas como se fossem objetos inanimados. Ou seja, a sociedade começava 
a representar um indicativo de que era necessário retornar aos estudos 

4 George Lukács nasceu em Budapeste, Hungria, em 13 de abril de 1885 e morreu na mesma localização 
em 4 de junho de 1971. Desde a sua juventude, conviveu com um meio intelectual consistente. O estudioso 
húngaro apresentava o desejo de superar os limites de uma realidade difícil e, com isso, a literatura lhe 
permitiu fugir da árdua existência. Fez parte do partido comunista, distanciando-se de sua origem refina-
da (FREDERICO, 1997).
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da reificação. Alguns pensamentos sociológicos indicavam esse fenômeno 
como uma forma modificada do comportamento humano. Na atualida-
de, a sociologia cultural e a psicologia social detectaram que as pessoas 
trazem consigo uma tendência a mostrar desejos ou sentimentos como o 
oportunismo, nos quais Lukács acreditava, em sua época, que se referiam 
a um grau de reificação social nomeado por ele como uma prostituição de 
vivências e convicções.

O fenômeno da reificação passará a significar, desse modo, o pro-
cesso por meio do qual os produtos da atividade e do trabalho humanos se 
expressam como um modelo estrutural que é coisificado, independente e 
estranho aos homens, passando a dominá-los por leis que adquirem uma 
existência externa ao sujeito. O mundo toma a aparência de um mundo de 
coisas, e os homens também se coisificam. Neste caso, a dominação capita-
lista é vista sempre tendo como um suposto a categoria da totalidade, não 
apenas enquanto objetividade do processo histórico, mas igualmente como 
algo que aponta para uma subjetividade que também compõe tal proces-
so. Desse modo, a dominação capitalista que se expressa objetivamente na 
esfera material da necessidade, na forma da exploração, se manifesta igual-
mente em uma perda de liberdade, autonomia e autodeterminação dos in-
divíduos no capitalismo. Esse fenômeno da reificação se apresenta como 
algo generalizado e estrutural de toda a sociedade burguesa, cuja base ma-
terial é a forma mercadoria (CAMARGO; SOUZA, 2012, p. 168).

Lukács, baseado na crítica da coisificação5 originária da análise 
de Marx sobre o fetichismo da mercadoria, retoma e amplia o conceito 
de reificação com a introdução, em sua significação, da ideia weberiana 
de racionalidade. Com isso, a sua crítica do capitalismo se torna também 
crítica da cultura, como uma apreciação da racionalidade capitalista, que 
é percebida como uma forma de organização da sociedade moderna indis-
pensável ao processo de dominação burguesa. Nesse sentido, é fundamen-
tal assinalar a definição de reificação como processo social indivisível da 
racionalidade moderna.

Segundo Bottomore (1988, p. 242), na visão de Marx, o fetichismo 
pode ser definido como “os objetos materiais possuem certas característi-
cas que lhes são conferidas pelas relações sociais dominantes, mas que pa-
recem como se lhes pertencessem naturalmente”. A sua forma elementar é 
o fetichismo da mercadoria, o qual é portador de valor, portador de objetos 
materiais, reais e sociais. Dentro do pensamento marxista, o valor parece 

5  Se a formação cultural eleva o espírito humano para transcender as suas limitações, a coisificação 
seria o movimento que o diminui, absorvendo-lhe a moeda de troca da mercadoria, que acaba degradan-
do as suas qualidades. A coisificação impõe-se de fora para dentro e molda o indivíduo, inclusive as suas 
faculdades psíquicas e sensoriais, limitando a sua compreensão do existente (TREVISAN, 2011, p. 1190).
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inseparável das mercadorias, natural a elas como coisas; as condições obje-
tivas estariam impondo-se às subjetivas (TREVISAN, 2011). Nesse contexto, 
o capitalismo disfarçado surge como uma forma real objetiva determinada 
pelas relações subjacentes que a encobrem, de maneira que o conteúdo fun-
damental permanece oculto nas formas em que é manifestado.

O artigo “A reificação e a consciência do proletariado” faz parte 
do livro “História e consciência de classe”, de George Lukács. É um escrito 
que levanta questões como a consideração do fenômeno do fetichismo da 
mercadoria. Nesse sentido, realiza a verificação do predomínio de relações 
coisificadas no direito e no Estado em outras áreas, entre elas a filosofia. 
No escrito, apresenta-se o trabalhador submetido a uma reificação própria 
de todas as classes e das esferas da vida social. Isso porque a estrutura da 
mercadoria está baseada em uma relação entre pessoas tomar o caráter de 
uma coisa e, dessa maneira, o de uma “objetividade fantasmagórica” que, 
em sua legalidade própria, rigorosa, aparentemente racional e inteiramen-
te fechada, oculta todo traço de sua essência fundamental: a relação entre 
homens (LUKÁCS, 2003, p. 194).

O fetichismo da mercadoria atribui à realidade social uma for-
ma de objetivação, nomeada como reificação. Segundo Lukács e Marx, o 
capitalismo é caracterizado pela preponderância do valor de troca, rela-
cionado com a dominação abstrata que as coisas desempenham sobre os 
sujeitos. Ou seja, “resultam do caráter fetichista da mercadoria como for-
ma de objetividade, de um lado, e do comportamento do sujeito submeti-
do a ela, de outro” (LUKÁCS, 2003, p. 194). Nesse ponto, são percebidos os 
problemas ideológicos do capitalismo moderno, nos quais a relação social 
pode ser considerada como a relação de uma coisa consigo mesma.

A definição marxiana a respeito do fetichismo da mercadoria é 
convertida em reificação e começa a referir-se ao domínio econômico e ao 
conjunto das relações sociais no capitalismo. Marx promove um desmas-
caramento das relações complexas que contemplam a mercadoria, que é 
considerada uma coisa, aparentar “ser um sujeito social, e, enquanto coisa, 
o fetiche busca submeter os homens ao seu domínio e, com isso, fazer-lhes 
parecerem, a si próprios, coisas e não sujeitos. Este fenômeno, correla-
to da religião, é o que ele chama de fetichismo” (SOUZA, 2011, p. 12). O 
homem não reconhece em seu produto o seu próprio produto e, assim, 
não reconhece a si mesmo. Nesse sentido, pode-se considerar como maior 
efeito da reificação e da expansão do fetichismo a perda da humanidade, 
que fortalece o poder da mercadoria e a especialização da produção.

Marx incluiu o fetichismo como uma força ideológica da socieda-
de capitalista. Além dessa interligação entre o fetichismo da mercadoria 
e o de racionalização de Weber, acrescentou a importância formadora 
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também do conceito hegeliano de aparência por meio de pressupostos 
metodológicos, os quais permitiam perceber a realidade histórica de uma 
forma diferenciada das pretensões da ciência burguesa determinada no 
modelo de racionalidade formal. Com o intuito da formulação do concei-
to de reificação, o fetichismo da mercadoria desponta não somente como 
destaque da objetividade do universo, mas a abstração de sua estrutura 
permite também assegurá-la para o conjunto das relações sociais no ca-
pitalismo. Ao passo que é formadora e constituidora da própria subjetivi-
dade, a generalidade da forma mercantil conserva, nos planos subjetivo e 
objetivo, uma imaterialização do trabalho humano que se determina nas 
mercadorias (CAMARGO; SOUZA, 2012).

Nessas condições são desenvolvidas autorrelações de confiança, 
respeito e estima, que são vinculadas ao comparecimento e à aprovação 
de outro externo, ou seja, o completo desenvolvimento da personalidade 
individual a partir do reconhecimento é um processo intersubjetivo e não 
uma preferência política. Assim, o modelo moral do reconhecimento elabo-
rado por Honneth (2003) está relacionado a dimensões da personalidade 
que o indivíduo deseja que sejam apreciadas, porquanto idealiza que elas 
complementem a integridade de seu ser. Dessa forma, a teoria do reconhe-
cimento do filósofo funda-se, a princípio, em experiências de sociabilidade 
e não em processos identitários ou em distinções culturais. E esta verifica-
ção é essencial para que se compreendam em seu desejo ao procurar um 
embasamento para a teoria do reconhecimento na ontologia6 social.

O RECONHECIMENTO NA REIFICAÇÃO E UMA 
POSSIBILIDADE DE MUDANÇA NA EDUCAÇÃO

A reinterpretação do conceito de reificação é inspirada nas desig-
nações de Lukács, que buscava basear-se em um envolvimento acolhedor, 
enquanto Honneth procurava realizar tudo baseado em relações de reco-
nhecimento. Portanto, as experiências de reconhecimento e de desrespei-
to poderiam estar relacionadas com as normativas que Lukács concedeu a 
esta definição, fundamentadas na ontologia social e, de alguma forma, em 
uma antropologia filosófica.

De maneira geral, a intenção do filósofo alemão Honneth é a de res-
gatar as pretensões normativas da teoria de Lukács; do mesmo modo, a partir 

6 O conceito de ontologia originou-se na Grécia Antiga, tendo ocupado as mentes de Platão, Aristóteles 
e Parmênides. É a parte da metafísica que trata da natureza, da realidade e da existência dos entes. A on-
tologia trata da ciência do ser enquanto ser como gênero universal, do ser concebido como tendo uma 
natureza comum que é inerente a todos e a cada um dos seres objeto de seu estudo (SCHÖPKE, 2010).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grécia_Antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Platão
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aristóteles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parmênides
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de uma versão não oficial, retirá-la de suas limitações contextuais, para que 
o reconhecimento conquiste um espaço merecido. Com a teoria de Lukács, é 
possível encontrar uma fundamentação de uma ontologia do reconhecimento.

Atualmente, de acordo com Honneth (2007), também são encon-
trados estudos, na ética e na filosofia da moral, que buscam explicar fenô-
menos sociais, entre eles o da reificação. Nesse sentido, o comportamento 
humano rompe, muitas vezes, com os princípios morais ou éticos ao tratar 
os sujeitos de acordo com as suas qualidades humanas, tratando-os como 
mercadorias ou coisas, por exemplo, quando se refere ao mercado de rela-
ções amorosas ou indústria do sexo. Quando o homem de maneira real, no 
conceito ontológico, é tratado somente do ponto de vista neurofisiológico, 
não tendo as suas características ou qualidades pessoais consideradas, 
pode-se dizer que este é um caso de reificação.

Lukács defendia que toda a relação deve estar embasada por 
princípios éticos. Sua análise da reificação possui um conteúdo normativo 
mesmo renunciando ao vocabulário moral. Dessa forma, o autor percebia a 
reificação não como uma quebra dos princípios morais, mas como um de-
sacerto na prática ou na atitude humana que define a racionalidade como 
a forma de vida das pessoas. Segundo Marx7, o filósofo húngaro admite 
que a reificação significa uma relação entre pessoas, na qual se referem a 
“coisa8”. O estudioso acredita que essa forma de tratamento afeta as rela-
ções interpessoais e as relações com o mundo objetivo, com a sociedade 
e consigo mesmo. Assim, tanto os objetos quanto as pessoas, assim como 
as competências e os sentimentos são compreendidos como “objetos cói-
sicos” para serem utilizados em relações comerciais. A reificação, nesse 
sentido, é compreendida como segunda natureza, porque está relacionada 
às esferas não econômicas, e o sujeito possui um papel de contemplação, 
porque não participa ativamente das ações que ocorrem em seu entorno 
por ser um observador paciente e passivo, não afetado emocionalmente. 
Honneth critica a reificação em Lukács, pois ela se restringiu à dimensão 
econômica das leis de mercado; para Honneth, ela abrevia o respeito que 
as pessoas apresentam em relação a si mesmo, ao reconhecimento do ou-
tro e do universo em que está inserido (TREVISAN, 2011). A segunda na-
tureza representa, pelos processos relevantes de socialização, um hábito 
em um grau que determina o comportamento individual na vida cotidiana 
e, nessas condições, os “dados cóisicos” estão presentes nas relações.

7 Max Weber admitiu que o processo de racionalização conduz a uma disseminação de atitudes instru-
mentalmente racionais nos âmbitos sociais. O estudioso descreveu o processo de racionalização social 
na Idade Moderna Europeia como uma causa de uma totalização social da reificação (HONNETH, 2007).

8 A qualidade de coisa representa avaliar tanto um objeto tratado quantitativamente como uma pessoa 
sendo tratada como um instrumento ou somente considerada pelo seu aproveitamento econômico (HON-
NETH, 2007).
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Por Lukács, a reificação não pode ser concebida como equivocada 
moralmente ou como um rompimento aos princípios morais, porque falta 
um elemento da postura de intenção subjetiva que seria fundamental para 
a aplicação da conduta moral. Para o autor, todos os sujeitos de sociedades 
capitalistas se socializaram da mesma forma em um sistema de conduta 
reificante, de maneira que o tratamento instrumental do outro representa 
um fato social e não uma queixa moral. A versão do conceito de reificação 
não está totalmente destituída de implicações normativas, já que faz parte 
da práxis humana correta, da filosofia moral ou ética. A práxis verdadeira 
apresenta características de participação e de interesse que estão sendo 
alteradas pela ampliação da troca de mercadorias. “A educação é um fenô-
meno social, não apenas algo submisso à escola e, como esta, também está 
presa às malhas do sistema” (TREVISAN, 2014, p. 216).

Honneth destaca que a reificação pode ser considerada como um 
esquecimento do reconhecimento, pois tanto nas teorias da psicologia evo-
lutiva quanto nas análises do filósofo americano Stanley Cavell é mantida a 
tese de que, na conduta social do homem, há uma anterioridade da genética 
e da categorização do reconhecimento versus conhecimento. Ou seja, sem 
o reconhecimento prévio, os bebês não conseguiriam aceitar os pontos de 
vista de suas pessoas de referência, e os adultos tampouco conseguiriam 
compreender as manifestações linguísticas de seus interlocutores.

Tanto las teorías de la psicología evolutiva, a las que me he 
referido, como los análisis de Cavell sostienen la tesis según 
la cual en la conducta social del hombre existe una primacía 
al mismo tiempo genética y categorial del reconocimiento 
frente al conocimiento, de la implicación frente a la aprehen-
sión neutral de otras personas: sin esta forma de reconoci-
miento previo, los lactantes no estarían en condiciones de 
adoptar las perspectivas de sus personas de referencia, y los 
adultos no podrían entender las manifestaciones lingüísti-
cas de sus interlocutores (HONNETH, 2007, p. 83).9

Para Cavell, reconhecer significa adotar uma postura na qual as 
expressões da conduta de uma segunda pessoa podem ser compreendidas 
como requerimentos para reagir de uma forma determinada (HONNETH, 

9  Tanto as teorias da psicologia evolutiva, às quais me referi, quanto as análises de Cavell sustentam a 
tese de que, na conduta social do homem, há uma primazia ao mesmo tempo da genética e da categori-
zação do reconhecimento versus conhecimento, da implicação diante da apreensão neutra de outras pes-
soas: sem essa forma de reconhecimento prévio, os bebês não seriam capazes de adotar as perspectivas de 
suas pessoas de referência, e os adultos não conseguiriam entender as manifestações linguísticas de seus 
interlocutores (Tradução realizada pela autora do trabalho).
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2007). De acordo com o estudioso, a reificação referia-se somente a se-
res humanos, não a plantas ou coisas. Segundo Honneth, em um primeiro 
momento, nenhuma dessas teorias de embasamento afirma que deveriam 
ser adotadas tais posturas de implicação para circunstâncias não huma-
nas, mas como é possível formular na atualidade um conceito de reifica-
ção? Como seria possível utilizar esse conceito na escola, dentro da sala 
de aula? Um conceito de reificação que consiga dar conta das instituições 
originais de Lukács? O filósofo húngaro desejava que se compreendesse a 
reificação como:

[…] una clase de hábito de pensamiento, de perspectiva ha-
bitual petrificada, en virtud de cuya adopción los hombres 
pierden su capacidad de implicarse con interés en las per-
sonas y en los sucesos; y con esta pérdida – creía él – los su-
jetos se transformaban en observadores puramente pasivos 
a quienes no sólo su entorno social y físico, sino también su 
vida interior, les debe parecer como un conjunto de entida-
des cósicas (HONNETH, 2007, p. 84)10.

Nesse sentido, outra dúvida surge ao refletir sobre a definição de 
reificação: como se pode alcançar essa perda de forma de conduta origi-
nal, se ela já está tão enraizada na maneira como o homem age? Assim, 
Lukács deveria explicar essa perda mediante as circunstâncias sociais, isto 
é, diante de uma rede de práticas e de instituições sociais que deveriam se 
manifestar nas atitudes de reconhecimento. No entanto, ele destaca que é 
fundamental não confundir a reificação com a objetivação, pois o processo 
de reificação é desenvolvido de maneira distinta.

Já Habermas, na Teoria da Ação Comunicativa, buscou pensar 
a reificação como um processo no qual formas de conduta observadora 
penetram nas esferas sociais e são ameaçadas por condições constituti-
vas de comunicação. Para Honneth (2007), é reconhecida a importância 
do pensamento de Habermas, que acredita na emancipação do homem. 
Mas, segundo ele, essa estratégia apresenta uma desvantagem, um déficit 
sociológico, pois é fundamental perceber que o sistema é o resultado de 
conflitos sociais que são reformuláveis a partir de forças políticas e seria 
necessário descobrir a partir de que momento as atitudes objetivadoras 

10 [...] uma espécie de hábito de pensamento, de perspectiva petrificada habitual, em virtude de cuja ado-
ção os homens perdem a capacidade de se envolverem com interesse em pessoas e em eventos; e com essa 
perda – acreditava ele – os sujeitos tornaram-se observadores puramente passivos, a quem, não apenas 
seu ambiente social e físico, mas também sua vida interior, deveriam aparecer para eles como um conjunto 
de entidades coisificadas (Tradução realizada pela autora do trabalho).
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exercem um efeito reificante. Ademais, a pergunta não pode ser contes-
tada, aparentemente, de maneira neutra. Isso exige que os critérios sobre 
o processo de reificação sejam verificados de outra forma, demonstrando 
que é necessário superar a ideia simplista de observação que se opõem 
a reificação. O risco de reificação surge sempre quando é abandonada a 
ideia de reconhecimento; por isso, Lukács começou a referir-se à reifica-
ção como o esquecimento do reconhecimento.

Lukács coloca a dimensão social do mercado ao adotar uma 
postura do mercado capitalista que leva os sujeitos à utilização de um 
pensamento de conhecimento e não de reconhecimento: como é possível 
que o reconhecimento prévio seja esquecido genética e categoricamente 
durante as operações diárias de conhecimento? A reificação, no sentido 
do esquecimento do reconhecimento, significa a execução do conhecer 
e que o conhecimento se deve a um reconhecimento prévio. O concei-
to de reificação, segundo o autor, exige que se considere a possibilidade 
de uma percepção reificada do mundo social e do mundo físico, pois se 
percebe que animais, coisas e plantas são somente identificadas como 
coisas sem ter presente a ideia de que possuem uma multiplicidade de 
significados existenciais para as pessoas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do auxílio de reflexões teóricas, foi possível perceber, 
em conjunto com Lukács, que a reificação é compreendida como o sen-
tido direto entre as pessoas, enquanto que, em relação à natureza, so-
mente poderá ser realizada em sentido indireto ou derivado. Em relação 
a pessoas, a reificação significa perder de vista o seu reconhecimento 
prévio, a sua multiplicidade de significados que possui para os outros 
reconhecidos antecipadamente.

O reconhecer não constitui uma condição necessária para o co-
nhecimento da natureza, na mesma medida em que o conhecimento para 
outros homens, de maneira que se pode adotar uma atitude reificante 
diante do mundo objetivo, sem se perder a probabilidade de ter um aces-
so cognitivo a este espaço, da mesma maneira que se reconhecem outras 
pessoas como pessoas, mesmo no momento em que se esquece o prévio 
conhecimento delas.

A formação de indivíduos autônomos e emancipados é um dos 
desejos mais latentes da sociedade atual, já que se sabe de situações de 
falta de liberdade, de exclusão, de desigualdade, de exploração, entre ou-
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tras, que exercem, no meio em que vivem, sensações desagradáveis, que 
são consideradas como anseios do ser humano em busca da superação 
desses entraves.  

É importante destacar que a culpa do que ocorre dentro da sala 
de aula não se limita somente aos erros educacionais, uma vez que todo 
o sistema faz parte ativamente da educação. O professor busca estimular 
o aluno a desenvolver-se melhor, a aprender, a estar motivado e a ser um 
mediador que aja diferente, que faça a diferença na vida do estudante. O 
desenvolvimento do aprendiz engloba o desenvolvimento do ser humano 
como um todo, pois envolve a cognição, a afetividade, a psicomotricida-
de e o modo de viver. Além disso, envolve as capacidades de analisar, de 
compreender, de sintetizar, de julgar, de avaliar e de fazer a diferença no 
mundo. Desse modo, a educação pode ser considerada como o meio pelo 
qual a sociedade refaz e se renova em diversos aspectos, entre eles cultu-
ral e espiritualmente, e isso produz consequências em todos os que fazem 
parte do processo.

Tanto os docentes como os discentes transformam-se e formam-se 
reciprocamente nos processos de ensino e de aprendizagem, envolvidos 
pela reflexão e pela emoção que estão presentes na interação existente nes-
sa referida atividade interativa. A arte de ensinar é uma prática com a qual 
o professor, como um mediador do processo de ensino e de aprendizagem, 
cria possibilidades para que o estudante compreenda o que se deseja que 
ele aprenda. Assim, para que essa aprendizagem ocorra de maneira efeti-
va, é necessário que os conteúdos aprendidos pelo aluno sejam entendidos 
e internalizados. Com isso, é possível compreender que existe um melhor 
desenvolvimento e motivação para os estudos por parte dos educandos.
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APROXIMACIONES 
Y RELACIONES GLOTOPOLÍTICAS  
SUBVERSIÓN Y NORMALIZACIÓN 

EN EL AULA DE LENGUA1

Morais Alejandro Francisco 2

Van dos peces jóvenes nadando juntos y sucede que se encuentran con un pez 
más viejo que viene en sentido contrario. El pez viejo los saluda con la cabeza y 

dice: “Buenos días, chicos, ¿cómo está el agua?”. Los dos peces jóvenes nadan un 
poco más y entonces uno mira al otro y dice: “¿Qué demonios es el agua?”

David Foster Wallace – This is Water

APROXIMACIONES LIMINARES 

Es cierto que vivimos en una realidad que, a fuerza de rodearnos, 
a la larga termina volviéndose invisible como el agua para esos peces o 
como la lengua, esa que nos habla. Efectivamente pensamos el mundo a 
través del tejido de una lengua que somos y que aprendemos en el ejerci-
cio de la escucha y el habla.  

En Argentina, si bien se emplea mayoritariamente el castellano 
(en sus siete variedades)3 se habla una diversidad de lenguas: Lengua de 
Señas Argentina, lenguas de pueblos originarios, como el guaraní, el mapu-
dungun, el quechua, el aymara, el wichi y el qom, y lenguas de inmigración, 

1 Este escrito tiene sus justificaciones en las investigaciones que resultan de mis experiencias docentes en 
contextos diversos de la educación formal y no formal en la provincia de Misiones-Argentina, y que emer-
gen como registro de las dificultades y dilemas que se plantean en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
de la lengua y literatura en estos entornos particulares.

2 Profesor en Letras (UNaM-2011). Especialista en Escritura y Literatura (M.E.-2018). Diplomado en 
Ciencias Sociales, con mención en Currículum y Prácticas Escolares (FLACSO – 2019).

3  Cf. AA.VV. Legislación sobre lenguas en la Argentina. Manual para docentes. Buenos Aires: UBACyT, 2017.  

http://www.metastatic.org/text/This%20is%20Water.pdf
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como el alemán, el árabe, el francés, el inglés y el italiano, entre otras4. 
Además, existen formas híbridas, como el “portuñol” en nuestra provin-
cia, Misiones, específicamente en la zona de frontera con Brasil, y diversas 
mezclas de guaraní y español tanto en la frontera con Paraguay (caso Posa-
das) entre otras zonas del país como Corrientes, Chaco y Formosa; lenguas 
todas que habitan una matriz comunitaria sobre modos de ser y hacer que 
se conectan con representaciones del mundo y de la realidad, y que se tra-
ducen en constelaciones de aprendizajes puestas en el lenguaje.

Pero ¿cómo leer lo que imponen las particularidades de la en-
señanza de una lengua en un contexto intercultural y plurilingüe como 
el nuestro? ¿Qué traducciones hace – o no – la escuela de estos univer-
sos lingüísticos, cómo configura las prácticas lingüísticas que emergen en 
esa multiplicidad política? ¿Qué lengua(s) aprendemos y enseñamos en la 
escuela? Escribo y pienso en mis propias prácticas, porque transitar las 
aulas de lengua y literatura se convierte en una experiencia política, ética 
y estética sobre eso que nos habita: la(s) lengua(s).

Teniendo en cuenta que las discusiones curriculares de la en-
señanza de las lenguas se han circunscripto, sobre todo los últimos años, 
al terreno de la didáctica de corte propedéutico, me interesa aquí visibili-
zar la necesaria reflexión que nosotros, profesores de lengua(s), debemos 
hacer respecto a los sentidos políticos, ético y estéticos de nuestras prác-
ticas, particularmente con relación a la condición política del lenguaje en 
tanto instrumento de acción y poder (BOURDIEU, 2009) que atraviesa los 
sistemas de enseñanza y de aprendizaje en continuidad con otros siste-
mas semióticos. Sabemos que lenguaje y lengua(s) son procesos sociales 
y artefactos culturales cuyo papel simbólico como emblema de una identi-
dad configuran sentidos sumamente relevantes en la construcción del or-
den social y en la distribución del poder; por lo que no pueden entenderse 
al margen de los contextos culturales, económicos, políticos y sociales de 
sus usos y producción.

Propongo a seguir algunas aproximaciones, notas, puntos de apoyos, 
enclaves que, desde una perspectiva glotopolítica5, permiten acompañar y 
echar luz sobre los planteos que este escrito retoma. Si bien la metodología 
implementada tiene carácter exploratorio, las operaciones practicadas por 
la lectura responden a un diálogo intensivo con escritos, conversaciones e 
investigaciones que tienen sus justificaciones en mis experiencias docentes 
en contextos diversos de la educación formal y no formal en la provincia 
de Misiones, Argentina, y que emergen como registro de las dificultades y 

4 No mencionamos aquí al portugués como lengua de inmigración por considerarla una lengua próxima, ve-
cinal, en términos glotopolíticos, por lo cual, tampoco se la incluiría en la denominación de “lengua extranjera”.

5 Glotopolítica del Gr. glossa “lengua” y Gr. politikos “relativo a la ciudadanía y el estado”
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dilemas que se plantean en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la 
lengua y literatura en estos entornos particulares. Escribo, entonces, desde 
este territorio para operar en el campo de los procesos educativos, lo que no 
invalida otros contextos, otros desplazamientos. 

Primera aproximación. Pensar la lengua y su enseñanza como un 
conflicto político, como aquel contrato fundamental que organiza al mundo 
y que es necesario intervenir para desarmar aquellas dimensiones que resul-
tan opresivas y normativas de un régimen lingüístico.  

En la semiosis escolar convergen múltiples narrativas que se dis-
putan legitimidad y visibilidad en una lógica asimétrica entre el poder y 
la resistencia (FOUCAULT, 2006). El aula se convierte así en una zona de 
contacto, bilingüe, liminal, donde no hay lengua madre sino toma del po-
der de una lengua dominante en una multiplicidad política; marcada por 
devenires intertextuales, recurrentes, híbridos, migrantes, con desplaza-
mientos y búsquedas de acentos colectivos.

En esa semiosis el lenguaje como elemento nodal de la cultura y 
como herramienta principal de interacción, se figura como el uso de un 
complejo repertorio plurilectal en el que se afirman y negocian las iden-
tidades sociales (ARNOUX - DEL VALLE, 2010). Si bien la función comu-
nicativa del lenguaje siempre está presente en sus usos sociales, su papel 
simbólico como emblema de una identidad es quizá incluso más relevan-
te; pensemos -por ejemplo- en la Lengua de Señas como constituyente 
central de la identidad lingüística y cultural de la comunidad Sorda.

Esta función de anclaje identitario se pone especialmente de re-
lieve también en situaciones de conflicto cultural o contacto lingüístico, 
donde los pasajes de una lengua a otra, con sus inscripciones espaciales, 
exponen a sus hablantes a situaciones turbulentas, muchas veces de vio-
lencia y desigualdad. Un ejemplo notorio es la problemática de la comu-
nidad latina hispanohablante en Estados Unidos, donde el uso del idioma 
en espacios públicos genera escenarios xenófobos de discriminación. Otro 
caso similar sucede en nuestra provincia con la situación de las comuni-
dades Mbya-guaraní, también en notoria desventaja ante los avances de 
las políticas lingüísticas luso-castellanas; o la situación del portuñol, una 
variedad híbrida no contemplada como expresión primaria de la comuni-
cación para los sistemas de enseñanza y de aprendizaje.

Párrafo aparte merecen los planteos que incluyen en nuestra ju-
risdicción la enseñanza del portugués, el inglés y el guaraní bajo la misma 
categoría de “lenguas extranjeras”, ignorando que se habla el portugués 
-sobre todo- como lengua materna en amplios sectores de la población 
rural y periurbana; una opción política acorde indudablemente con las 
demandas de la cultura contemporánea, el mercado laboral y los condi-
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cionamientos globales. Creo importante destacar el enfoque glotopolítico 
para pensar entonces la enseñanza de lenguas en esos contextos particu-
lares y complejos6  

La Glotopolítica estudia las intervenciones en el espacio del 
lenguaje, entendidas estas en un sentido amplio ya que pue-
den ser planificadas, explícitas, voluntarias, generadas por 
agentes –colectivos o individuales – que podemos identifi-
car, o producidas “espontáneamente” sin mediadores clara-
mente identificables. Estas intervenciones se ejercen tanto 
sobre las lenguas, sus variedades y registros como sobre 
los discursos o las diversas articulaciones de lo verbal con 
otros sistemas semióticos (ARNOUX, 2016, 19).

Los intercambios lingüísticos son relaciones de comunicación y 
también relaciones de poder, por lo cual la enseñanza de determinada len-
gua en el sistema escolar cumple una función categórica en la legitimación 
de un poder simbólico. En la economía de los intercambios lingüísticos 
(BOURDIEU, 1999) las diferencias entre una lengua y otra responden a 
una cuestión de prestigio, a modos legitimados por un mercado lingüístico 
que busca normalizar las prácticas y los usos sociales bajo una estanda-
rización ideológica del habla. Ahora bien, la construcción de un mercado 
lingüístico crea las condiciones para que la competencia legítima (para 
nosotros la variedad estándar) funciona como el capital lingüístico que 
produce un beneficio de distinción; “pero estos beneficios de distinción se 
distribuyen lógicamente en función de las posibilidades de acceso a estas 
condiciones, es decir, en función de la posición ocupada en la estructura 
social” (BOURDIEU, 1999, 29-30).

Existen sistemas de representaciones que intentan naturalizar 
ciertas ideologías del lenguaje en la estructura social. En el caso del es-
pañol o el portugués, por ejemplo, son considerados por la conciencia oc-
cidental dominante como lenguas menores en relación con el alemán, el 
inglés o el francés en el cultivo y desarrollo de la gran filosofía. Francisco 
José Martín (2012) advirtió esta posición de subalternidad de una lengua 
en relación con otra/s lengua/s y su implicancia en el campo de la filoso-
fía, y planteó que esos distintos modos de pensar -propio y auténtico de 
cada lengua- han quedado distribuidos en el campo de la filosofía en base 
a relaciones de poder. Asimismo, la lengua en nuestro continente es un 
modo de la colonialidad y la dominación, con lo cual las configuraciones 

6 Desde las políticas de reconocimiento de lenguas indígenas hasta los debates en torno al lenguaje in-
clusivo son, entre muchos otros, temas posibles de ser tratados desde un enfoque glotopolítico.
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lingüísticas latinoamericanas también están en una posición subalterna 
en relación con las formas hegemónicas occidentales. En nuestro país, esa 
situación es claramente visible en las articulaciones entre lengua(s) y es-
fera educativa. Durante largo tiempo la enseñanza del idioma “nacional” 
o lengua de Estado (BOURDIEU, 1999) fue un dispositivo de transmisión 
de las abstracciones gramaticales de la monocultura y el monolingüismo 
español, que rigió y normalizó las practicas lingüísticas escolares.

Estas condiciones sociopolíticas que enmarcan nuestras prácti-
cas pedagógicas disparan procesos y valoraciones que van modificando 
las significaciones y los sentidos tanto de la enseñanza, del objeto de en-
señanza, como del espacio escolar. Debemos explorar nuevas cartografías 
considerando los enclaves territoriales del idioma como un factor impor-
tante en la creación de las diferencias, que marcan la separación de gru-
pos de individuos según sus identidades lingüísticas. Es importante que la 
escuela detecte y atienda esas complejidades fortaleciendo las traduccio-
nes y estando alerta a cómo las diferencias son construidas, utilizadas y 
significadas por los grupos.

Las discusiones que se dan respecto del lenguaje no son meras 
discusiones sobre palabras, sino discusiones políticas sobre las definicio-
nes, las resonancias y los sentidos de los conceptos. No es lo mismo hablar, 
por ejemplo, de ‘lucha armada’ que de ‘terrorismo’ para referirnos a la 
actividad de este o aquel colectivo. Hay allí un conflicto permanente por 
hacer legítimos determinados sentidos, por imponer ciertas interpreta-
ciones de la realidad; la misma palabra, el mismo signo, adquiere diferen-
tes valores sociales en uno u otro discurso. A veces no solemos entrever 
los efectos que determinados discursos producen en los cuerpos7, discur-
sos que tienden a establecer (reproducir o transformar) un orden social, 
modelando a la vez las corporalidades, es decir, construyendo las subjeti-
vidades necesarias que les permitan seguir sujetando. A finales de la déca-
da de los 70 la teórica lesbiana feminista Monique Wittig (1999) advirtió, 
a partir del análisis de los efectos que el régimen político heterosexual 
ejerce en los cuerpos de las mujeres, que los discursos (tanto científicos, 
de los medios de comunicación masiva, entre otros) ocasionan violencia y 
opresión material directa sobre los oprimidos.

En la sociedad de las discursividades los nombres llamados co-
munes (trabajo, familia, madre, amor, etc.) o los adjetivos más corrientes 
utilizados para expresar los gustos, revisten sentidos diferentes e incluso 
opuestos, según las condiciones sociales de producción, reproducción y 
utilización; repasemos por ejemplo la implosión que las reivindicaciones 

7 Para Bourdieu la noción de hexis explicita en el cuerpo las conminaciones del orden social. (BOURDIEU, 
1999, 55-56)
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de las disidencias sexuales, como el matrimonio igualitario, produjo sobre 
los sentidos (normativos y heterosexistas) de la palabra familia. En todos 
los casos podemos reconocer la incidencia de los procesos sociales en el 
espacio del lenguaje y viceversa, y la impronta de las tecnologías de la 
palabra asociadas con aquellos.

Las personas que enseñamos, ponemos en juego esquemas de 
interpretación con fuerte dimensión valorativa que ordenan la capilari-
dad de nuestras prácticas y el espacio escolar; esos mismos esquemas 
responden muchas veces a las ideologías que el mercado lingüístico he-
gemónico instala como legítimas. Desde el material que se comparte con 
los alumnos, la gestión de los turnos conversacionales en un aula, hasta 
cómo se dispone el espacio o las relaciones entre géneros, son interven-
ciones glotopolíticas que buscan influir en la estructura social y el perfil 
sociolingüístico de una comunidad. Les profesores de lengua(s) podemos 
aducir que la gramática es una disciplina que ofrece herramientas para la 
comprensión de las prácticas verbales que convergen y se mixturan en la 
escuela, es cierto; pero si su enseñanza no aporta tanto a la comprensión 
y explicación del funcionamiento de la lengua, como a generar posibilida-
des de ampliación a nuevas situaciones y contextos, se convertirá en un 
cuello de botella que restringe, vigila y castiga: si restringimos las discu-
siones que se hacen del lenguaje y el objeto del intercambio pedagógico 
a la adquisición de una norma lingüística, ocultamos también el régimen 
lingüístico en el que se inscriben.

Segunda aproximación. La enseñanza de la(s) lengua(s) no puede 
entenderse al margen de las prácticas coyunturales, es decir, de los contex-
tos culturales, económicos, políticos y sociales de sus usos y producción.

Misiones es una provincia argentina que al Norte del país limita 
geopolíticamente con Brasil y Paraguay. Los juegos gramaticales adquie-
ren en esta zona singulares formas según los contactos que el idioma ex-
perimente con las variedades de las lenguas con las que limita8. Además 
de las variantes híbridas como el portuñol o el yopará, que resultan de 
esos contactos fronterizos; hay que considerar la presencia de colectivos 
inmigrantes como alemanes, polacos, rusos, suizos, italianos, por nombrar 
los más numerosos, que emergen como nombres de lugares, de comidas, 
de prácticas y actividades colectivas que se inscriben en una espacialidad 
semiótica9 con nítidos perfiles de ruralidad. Allí conviven, en irregular 
condición diglósica, usos públicos del dialecto castellano misionero en 
una lógica de relaciones interculturales y de lenguas en contacto impres-
cindibles de concebir en la tarea docente. Las opciones gramaticales que 

8 Cfr. ALARCÓN, RAQUEL, 2013, 89.

9 Cfr. CAMBLONG, ANA, 2017, 1991.
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sus hablantes sostienen, voces como ‘calenga’, ‘randapear’, ‘chacrero’, ‘ta-
refiar’, ‘descoivarar’, ‘no adelanta’, ‘embolorado’, ‘amarillento’, ‘aleyado’, ‘pi-
que’, ‘a pelarse’, ‘pichado’, ‘estar de balde’, ‘m`boreví’, ‘cachapé’, se invisten de 
sentidos en los usos cotidianos y esto es posible porque el lenguaje es una 
fuerza modelizante que configura significados que dan sentido al entorno.

Esas expresiones semiolingüísticas entran en tensión con las polí-
ticas de alfabetización, urbanas y correctivas, de los sistemas de enseñan-
za y de aprendizaje; conflictos que emergen por ejemplo en la enseñanza 
de la lengua “oficial”, cuando esta colisiona con fraseos y ritmos alejados 
del estándar escolar (para nosotros el español) y que quienes enseñamos 
debemos diferenciar entre cuestiones “estrictamente lingüísticas” y acti-
tudes y valoraciones que se tienen frente a eso.

La corrección lingüística que los docentes hacen de los enuncia-
dos emerge de un criterio puramente ideológico, que depende de su co-
nocimiento no del lenguaje, sino de lo que se está haciendo y cómo debe 
hacerse. Los usos lingüísticos se definen negativos y peyorativamente en 
oposición a los usos distinguidos y letrados, impuestos como sistema legí-
timo de sanciones y censuras específicas por el mercado lingüístico. “Todas 
las prácticas lingüísticas se valoran con arreglo al patrón de las prácticas 
legítimas, es decir, las prácticas de los dominantes” (BOURDIEU, 1999, 27).

Lo que interesa señalar es lo siguiente: las dinámicas de signi-
ficaciones y sentidos que operan en las configuraciones10 semióticas de 
los sistemas de enseñanza y de aprendizaje de una lengua, tienen fuerte 
anclaje en las representaciones y actitudes sociolingüísticas que los pro-
fesores hacen acerca de los diversos objetos lingüísticos y que van, por 
ejemplo, desde el acento o dialecto regional al modo de lectura privile-
giado en la escuela. Entendemos por representaciones aquellos sistemas 
de enunciados que circulan en determinada sociedad acerca de los usos 
lingüísticos, de su prestigio y de las prácticas lingüísticas, y que guían la 
acción pedagógica en las aulas de lengua. A estos sistemas de representa-
ciones en los que se apoyan, en este caso los sistemas de enseñanza, o con 
los que están asociadas las diferentes intervenciones que se hacen en el 
orden del lenguaje, José del Valle (DEL VALLE-2007, citado en ARNOUX Y 
DEL VALLE, 2010, 6) los define como ideologías lingüísticas.   

[…] sistemas de ideas que articulan nociones del lenguaje, 
las lenguas, el habla y/o la comunicación con formaciones 
culturales, políticas y/o sociales específicas. Aunque per-

10 El concepto de configuraciones nos permite pensar en una red distribuida de conocimientos situados 
en ciertas instituciones a las que le docente acude, ligados a ciertos grupos y comunidades de conversa-
ción a los que pertenece, instrumentos pedagógicos o tendencias teóricas a las suscribe.
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tenecen al ámbito de las ideas y se pueden concebir como 
marcos cognitivos que ligan coherentemente el lenguaje 
con un orden extralingüístico, naturalizándolo y normali-
zándolo, también hay que señalar que se producen y repro-
ducen en el ámbito material de las prácticas lingüísticas y 
metalingüísticas, de entre las cuales presentan para noso-
tros interés especial las que exhiben un alto grado de insti-
tucionalización (DEL VALLE, 2007, 20).

Las ideologías lingüísticas, con su fuerte dimensión valorativa, son 
puestas en relación con los procesos y posiciones glotopolíticas (explícitas 
o inferibles) que legislan las decisiones respecto la enseñanza en lengua 
materna, de segundas y extranjeras en el sistema educativo; siendo múl-
tiples no sólo las formas que adoptan, sino también las zonas discursivas 
donde se manifiestan.11 Las podemos distinguir tanto en textos didácticos, 
instrumentos lingüísticos, resoluciones ministeriales (documentos que 
sirven como marco de referencia para la enseñanza y formación en len-
guas), como así también en las prácticas áulicas, de las producciones de 
los alumnos, en la cantidad y calidad de los contenidos que se planifican, 
sus expectativas, evaluaciones, en los ritmos que se impone al aprendizaje 
y en las formas de la corrección lingüística y gramatical.

Las acciones en el campo educativo constituyen un lugar central 
para la implementación de decisiones que son políticas. Analizar los perfi-
les sociolingüísticos de la comunidad o colectivo nos permite, en ese sen-
tido, construir redes socioeducativas que incorporen el mundo cotidiano 
como objeto de análisis, experiencias, operaciones, observaciones y cono-
cimientos que las personas significan también a través de los usos lingüís-
ticos y gramaticales: cuando reproducimos o desarmamos afirmaciones 
sobre la lengua estamos haciendo políticas lingüísticas.

CONSIDERACIONES FINALES, 
DESPLAZAMIENTOS Y PERSPECTIVAS

He intentado dilucidar hasta aquí la dimensión política de los fenó-
menos abordados estudiándolos desde una perspectiva glotopolítica. Traté 
de exponer cómo los dispositivos de inculcación y formación, especialmen-
te la escuela, realizan un trabajo permanente de distinción y corrección, 
aplicando a su vez un principio de jerarquización de los usos correctos/in-

11 Cfr. ARNOUX Y DEL VALLE, 2010, p.3
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correctos, cultos/vulgares, corriente/selecto, jerga/riguroso, urbano/ru-
ral, profesional/no profesional, escolarizado/no escolarizado; de manera 
de especificar la lengua legítima y su manejo, y de reforzar las diferencias 
entre quienes la poseen y quienes no, ocultando la dominación subrepticia.

“El mercado escolar está estrictamente dominado por los produc-
tos lingüísticos de la clase dominante y tiende a sancionar las diferencias 
de capital preexistentes” (BOURDIEU, 1999, 36). Es así que el vocabula-
rio educativo establece no sólo marcos de legibilidad y legalidad para las 
prácticas lingüísticas, sino también modos de codificación del lenguaje 
que necesitan ser deconstruidos; porque existen núcleos duros del pensa-
miento educativo que comparten una idea naturalizada de la lengua y que 
impiden pensar la realidad de los procesos. El uso instrumental y técnico 
del lenguaje deviene en una política de desmemoria que produce olvidos y 
silenciamientos, desoyendo expresiones que atesoran memoria de la his-
toria política y experiencia vital de quienes hablan.

Hay que impulsar en la tarea docente una actitud epistemológi-
ca y estética de la escucha, que explore otras territorialidades de la pala-
bra como material plástico y político, que reenvíe a las singularidades y 
texturas de los enunciados en tanto piezas de agenciamientos narrativo-
-performativos. Para quienes enseñamos lengua, en sus distintas formas, 
recuperar para nuestras clases el carácter heterodoxo del lenguaje poéti-
co12 y su lógica desterritorializante de la norma y el uso institucional de la 
palabra, para habilitar espacios de subversión lingüística que desnaturali-
cen el vínculo que tenemos con el lenguaje.

Por último, no estemos indiferentes a que el dominio de cierto 
estándar de lengua tiene un rol social importante, y que la diferencia es-
tructural en la distribución, muy desigual, del conocimiento y dominio de 
esa variedad “oficial”, responde también a intereses que transcienden lo 
estrictamente lingüístico. Los intercambios lingüísticos no sólo son rela-
ciones de comunicación, sino también relaciones de poder; entonces, es 
un amoroso trabajo político acompañar la articulación de una voz y de un 
modo singular del decir.

12 “El lenguaje poético, lo connotativo, reenvía el lenguaje a la singularidad de la experiencia individual, y 
escapa a la acción denotativa estable y común” (BOURDIEU, 1999, 13).  
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TRABALHO DOCENTE E ENSINO DE 
GÊNEROS TEXTUAIS: A INTERFERÊNCIA 

DOS PARÂMETROS CURRICULARES 
NACIONAIS NA ATIVIDADE DO 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA1

Claridiane de Camargo Stefanello 2

Ana Cecilia Teixeira Gonçalves 3

Rosiane Moreira da Silva Swiderski 4

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O trabalho do professor de Língua Portuguesa (LP) tem sido cada 
vez mais desafiador, em especial, no que se refere à utilização dos gêne-
ros5. A concepção sobre os gêneros textuais que fundamenta o presente 
capítulo foi proposta por Bakhtin (2003) no século XX. Segundo o autor, 
os textos produzidos (orais ou escritos) apresentam um conjunto de ca-
racterísticas relativamente estáveis: características essas que originam 
diferentes gêneros.

Diante disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), de 1998, 
um dos documentos que rege o ensino de LP também adota a concepção 
bakhtiniana de gênero e está fundamentado na concepção de linguagem 

1 Capítulo originado a partir de uma pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso em Letras Portu-
guês e Espanhol-Licenciatura, ano 2015.

2  Mestre em Letras pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Professora da Educação Básica, 
Língua Portuguesa e Língua Espanhola.

3 Doutora em Letras pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Professora na Universidade Fe-
deral da Fronteira Sul (UFFS), Campus Cerro Largo-RS. 

4 Mestre em Letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Professora na Universi-
dade Federal da Fronteira Sul, Campus Realeza-PR.

5 No decorrer do capítulo, usa-se a denominação gênero textual, conforme o ISD, mesmo que os PCNs, 
fundamentados na concepção de linguagem como forma de interação social, adotem a concepção bakhti-
niana e a denominação gêneros discursivos.
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como forma de interação social. Esta interação se dá entre os sujeitos nas 
diversas situações por meio dos gêneros que circulam na sociedade. Ao 
considerar que todo texto se organiza dentro de um determinado gênero,

não é possível tomar como unidades básicas do processo de 
ensino as que decorrem de uma análise de estratos - letras/
fonemas, sílabas, palavras, sintagmas, frases – que, descon-
textualizados, são normalmente tomados como exemplos 
de estudo gramatical e pouco têm a ver com a competência 
discursiva. Dentro desse marco, a unidade básica do ensino 
só pode ser o texto. Os textos organizam-se sempre dentro 
de certas restrições de natureza temática, composicional e 
estilística, que os caracterizam como pertencentes a este ou 
aquele gênero. Desse modo, a noção de gênero, constitutiva 
do texto, precisa ser tomada como objeto de ensino (BRA-
SIL, 1998, p. 23).

Portanto, observa-se uma relação conceitual com a concepção 
bakhtiniana, pois esta afirmação implica que o texto é designado, no docu-
mento, como unidade básica de ensino. Assim, o gênero é entendido como 
objeto de ensino, pois todo texto se organiza dentro de um determinado 
gênero. Com isso, a leitura, bem como a produção (oral e escrita) de textos 
que pertencem a diferentes gêneros, proporciona o desenvolvimento de 
capacidades/competências6, as quais devem ser focadas pelo professor 
nas ocasiões de ensino.

De acordo com o documento, a interação entre os alunos e pro-
fessores deve estar presente no processo de ensino e de aprendizagem, 
possibilitando a relação do que é preciso a escola ensinar com as práticas 
sociais. Essa prática perpassa o trabalho com o ensino de gêneros, ou seja, 
trabalha-se com textos que circulam socialmente, objetivando-se adentrar 
no campo da linguagem produzida no contexto social do aluno.

Dessa forma, a pesquisa que originou este capítulo foi motivada 
pela observação de que a maioria dos professores de LP discute a realida-
de escolar e docente em busca de uma (re)construção teórica e metodo-
lógica para favorecer o trabalho de ensino e de aprendizagem de gêneros 
em sala de aula. Esses profissionais manifestam a necessidade de (re)
construir a prática de ensino devido a maior parte dos alunos apresentar 
dificuldades e baixos índices de aprendizagem em leitura, em escrita e em 
análise linguística, assim como  em função dos avanços teórico-metodo-

6 “Se a competência inclui o saber, ela inclui também uma capacidade de utilizar esse saber, de mobilizar 
e colocar em prática esse saber” (BALTAZAR, 2006, p. 34).
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lógicos que a área da Linguística Aplicada traz para o campo pedagógico. 
Todavia, pode-se compreender que grande parte destes profissionais pos-
sui dificuldade de compreensão dos PCNs, haja vista que muitos tiveram 
sua formação inicial antes da institucionalização do documento; ademais, 
algumas formações continuadas não adentram em um trabalho analítico 
sobre a aplicabilidade dos parâmetros.

As constatações de baixos índices de aprendizagem podem ser 
verificadas observando-se os números apresentados pelo Índice de De-
senvolvimento da Educação Básica – (Ideb7). Com relação ao último Ideb 
(2017), dentre as instituições públicas brasileiras, pode-se constatar me-
tas não atingidas: as séries finais do Ensino Fundamental não alcançaram 
a meta (4,7) atingindo somente 4,4. O mesmo aconteceu com o Ensino 
Médio, o qual ficou com 0,9 abaixo da meta projetada (4,4), uma vez que 
atingiu somente 3,5.

A percepção da realidade na área de linguagem é, portanto, o que 
motivou o desenvolvimento da pesquisa apresentada neste capítulo. Acre-
dita-se que a maioria dos professores apresenta dificuldades em trabalhar 
a partir do texto como unidade e a partir dos gêneros como objeto de ensi-
no de LP, conforme as orientações dos PCNs. Assim, ao se analisar o objeti-
vo do trabalho na disciplina de LP, conforme exposto nos PCNs, constata-se 
uma lacuna. Dessa maneira, vale recordar o documento:

Considerando os diferentes níveis de conhecimento prévio, 
cabe à escola promover sua ampliação de forma que, pro-
gressivamente, durante os oito anos do ensino fundamental, 
aluno se torne capaz de interpretar diferentes textos que 
circulam socialmente, de assumir a palavra e, como cida-
dão, de produzir textos eficazes nas mais variadas situações 
(BRASIL, 1998, p. 19).

Contudo, antes de apresentar um posicionamento na tentativa de 
justificar o problema, acredita-se que é necessário dar voz a um professor 
de LP para que fale sobre a questão apresentada.

7 O órgão foi criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  (Inep), 
em 2007, e tem uma escala de zero a dez com relação a dois conceitos importantes para a qualidade da 
educação, os quais são: a aprovação e a média de desempenho dos estudantes em língua portuguesa e 
matemática. O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar obtidos no Censo Escolar 
e das médias de desempenho nas avaliações do Inep, do Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb 
e da Prova Brasil.
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A PERSPECTIVA SOCIOINTERACIONISTA 

O interacionismo sociodiscursivo (ISD) tem Jean-Paul Bronckart como 
principal nome. Os estudos do ISD, cuja perspectiva fundamenta este capítu-
lo, consideram as condutas humanas como produto da socialização, pois o 
sujeito constitui-se como ser humano através das relações que estabelece 
em sociedade. A partir dessa ideia, será abordado o trabalho educacional, 
o qual é orientado por modelos de agir que são apropriados pelo professor.

O ISD baseia-se, sobretudo, no interacionismo social, o qual bus-
ca analisar as condutas humanas, compreendendo-as como produto da 
socialização. Esta perspectiva é vinda dos estudos de Vygotsky (1988), 
para quem os processos de mudanças que ocorrem no desenvolvimento 
humano possuem origens sociais. Dessa forma, o autor indica que o orga-
nismo biológico e o meio social em que os sujeitos se encontram não po-
dem ser estudados separadamente. E, portanto, atribui à linguagem uma 
função fundamental no desenvolvimento do ser humano, uma vez que ela 
é o principal meio de desenvolvimento de diferentes capacidades mentais 
que o homem adquire através das interações sociais e linguísticas.

Vygotsky (1988) aborda o desenvolvimento do pensamento huma-
no e o papel da linguagem nesse processo, pois, para ele, o homem é um 
ser vivo e consciente. Dessa forma, defende que cabe à psicologia “consi-
derar as ações humanas em suas dimensões sociais e discursivas constitu-
tivas” (BRONCKART, 1999, p. 31). Seguindo essa corrente, o ISD entende 
as atitudes verbais como formas de ação. Por isso, designa o termo ação de 
linguagem para representar “o resultado da apropriação pelo organismo 
humano das propriedades da atividade social mediada pela linguagem” 
(BRONCKART, 1999, p. 42). Para Bronckart, a atividade social trata das 
organizações coletivas, já a ação é uma parte dessa atividade a qual apre-
senta um duplo estatuto: do ponto de vista externo, é atribuída ao ser hu-
mano em particular; do ponto de vista interno, designa um conjunto de 
representações construídas por esse ser humano sobre sua participação 
na atividade que o fazem consciente, tanto do seu fazer, quanto de sua 
capacidade de fazer.

Diante dessa ideia, as relações sociais se formam no contexto da ati-
vidade em funcionamento e é possível perceber que há uma relação intrín-
seca entre as produções de linguagem e as atividades sociais, o que acaba 
desenvolvendo as capacidades mentais e a consciência destes agentes. Dessa 
forma, “a investigação interacionista se interessa, em primeiro lugar, pelas 
condições sob as quais, na espécie humana se desenvolveram formas parti-
culares de organização social” (BRONCKART, 1999, p. 22). 
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A investigação interacionista primeiramente se interessa pelas or-
ganizações sociais, depois pelas maneiras de interação, e, por fim, pelas 
características das organizações sociais e formas de interação. Dessa ma-
neira, os sujeitos desenvolvem capacidades discursivas de linguagem par-
ticulares, criando atitudes de relacionar-se no meio em que se encontram. 
Em meio a essas organizações sociais, ocorre a utilização da linguagem, 
em suas relações com a atividade social e com as ações individuais. Fato-
res estes que são mediados por uma unidade de análise particular, quer 
dizer, o gênero discursivo, tal como propôs Bakhtin.

Sendo assim, todos os variados “campos da atividade humana estão 
ligados ao uso da linguagem” (BAKHTIN, 2003, p. 261). Por meio dessa lin-
guagem, o sujeito utiliza a língua para comunicar-se, processo o qual se efetua 
em forma de enunciados (orais ou escritos), produzidos pelos integrantes do 
campo da atividade humana. Portanto, de acordo com Bakhtin (2003, p. 261),

Esses enunciados refletem as condições específicas e as fi-
nalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo 
(temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção 
de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, 
mas, acima de tudo, por sua construção composicional. 

Dessa forma, os elementos citados pelo autor, como o conteúdo te-
mático, o estilo e a construção composicional, encontram-se atrelados no 
enunciado e são determinados pela função de certo campo da comunica-
ção. A partir dessa organização, cada enunciado particular é individual, 
mas cada campo de emprego da língua cria seus tipos de enunciados re-
lativamente estáveis, os quais Bakhtin (2003) denominou de gêneros do 
discurso. Cabe dizer que os gêneros textuais (orais e escritos) são hetero-
gêneos e infinitos, pois as possibilidades da atividade humana em diver-
sos campos são inesgotáveis, como as réplicas do diálogo do cotidiano, o 
relato do cotidiano, a carta, os documentos oficiais, entre outros.

Com base nessa ideia, a interação social se dá por meio da lingua-
gem, a qual surge a partir dos gêneros. O agir comunicativo, ou melhor, as 
atividades de linguagem que ocorrem em contextos específicos é o que 
media as organizações sociais, ou seja, o agir comunicativo surge a partir 
das interações verbais, como uma cooperação realizada pelas pessoas. Em 
razão disso, inspirada em Leontiev (1979), 

[...] a noção geral de atividade designa as organizações funcio-
nais de comportamentos dos organismos vivos, através das 
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quais eles têm acesso ao meio ambiente e podem construir 
elementos de representação interna (ou de conhecimento) 
sobre esse mesmo ambiente (BRONCKART, 1999, p. 31).

Nesse sentido, na maioria das espécies animais, a atividade está 
associada a processos de cooperação, levando em conta as funções de so-
brevivência nas quais essas atividades se relacionam (reprodução, fuga 
do perigo etc.). Assim, eles demonstram uma atividade coletiva ou social, 
mas que tomam formas particulares (distribuição das tarefas etc.) devido 
às características da organização. Já a espécie humana caracteriza-se pela 
diversidade e complexidade devido às maneiras de organização, como 
também às maneiras de atividade.  

Percebe-se uma evolução da espécie humana em comparação aos 
animais, uma vez que o modo de comunicação particular dos humanos 
é a linguagem, pois o animal não se engaja em uma conversação verbal. 
Assim, compreende-se que a linguagem humana se estabelece de forma 
interativa, e está intrinsecamente associada às atividades sociais. Dessa 
forma, “a linguagem humana se apresenta, inicialmente, como uma pro-
dução interativa associada às atividades sociais”, representando o instru-
mento pelo qual essa atividade se desenvolve (BRONCKART, 1999, p. 34).

Nessa perspectiva, para Bronckart (1999), a produção verbal pode 
organizar-se em uma atividade particular, uma atividade propriamente da 
linguagem e que se organiza em discursos ou textos: “Sob o efeito da diver-
sificação das atividades não verbais com as quais esses textos estão em inte-
ração, eles mesmos diversificam-se em gêneros” (BRONCKART, 1999, p. 35).

Portanto, a prática de linguagem se movimentará por meio de gê-
neros que estão em uso no contexto social, no qual o sujeito se encontra. 
Segundo Bakhtin (2003, p. 262-263), por serem inesgotáveis as possibili-
dades da atividade humana, os gêneros são infinitos, sendo separados em 
primários (simples, os quais se originam das comunicações imediatas que 
acontecem diariamente) e secundários (complexos, os quais surgem nas 
condições de uma convivência cultural mais organizada). De acordo com 
Bronckart (1999, p. 60), 

[...] os discursos primários seriam estruturados pelas ações 
não verbais [...], os discursos secundários (romances, obras 
científicas, etc.) se desligariam delas e seriam objeto de uma 
estruturação autônoma, convencional, ou ainda, especifi-
camente linguística; estes, sim, constituiriam verdadeiras 
ações de linguagem.
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Nesse sentido, conforme as considerações de Bronckart (1999), as 
atividades se dão numa comunidade verbal, que se constitui por várias 
formações sociais. Cada formação está direcionada a seus objetivos e inte-
resses particulares, a qual Foucault (1969) denomina de formações discur-
sivas e que Bronckart chama de formações sociodiscursivas (1999, p. 37).

Em razão disso, estas formações particulares chegam a maneiras va-
riadas de discursos, os quais são denominados de gêneros de textos, visto 
que eles moldam os conhecimentos dos integrantes de um mesmo grupo 
social, mas de uma forma particular. A partir dessas concepções, Machado 
(2009) faz uma relação entre a linguagem e o trabalho educacional. Para 
ela, essa relação dá-se por meio dos discursos, das atividades sociais e das 
ações, os quais Bronckart defende. Dessa maneira, a autora entende que:

é necessário recorrer a um conjunto de pressupostos [...] 
sobre o agir humano e suas relações com a linguagem; [...] 
sobre a organização do trabalho na sociedade contemporâ-
nea e sobre a ideologia que atravessa e influencia o trabalho 
educacional e [...] sobre o papel da linguagem nas e sobre as 
situações de trabalho (MACHADO, 2009, p.18).

As ações somente são entendidas por meio das interpretações, ori-
ginadas com a utilização da linguagem, a partir dos textos dos próprios 
sujeitos dessas ações (MACHADO, 2009). Os textos, aos quais Machado se 
refere, podem ser oriundos de instâncias externas, indicando as tarefas que 
devem ser realizadas nessa profissão, como os PCNs, como também os tex-
tos produzidos no próprio trabalho docente ou em outras situações, por 
exemplo, os planos de aula. Tendo isso em vista, a partir de agora se fala do 
trabalho docente.

TEXTOS PRESCRITIVOS E TRABALHO DOCENTE

Os textos prescritivos são aqueles que direcionam os aspectos insti-
tucionais e normativos, sejam formais ou informais, direcionando o traba-
lho diário do docente (SOUZA-E-SILVA, 2004). O trabalho do professor se 
dá, portanto, diante das prescrições que lhe são oferecidas, para a concre-
tização de condições de estudo aos alunos. Essas organizações de estudo 
representam um fator constante por parte dos professores, pois a maioria 
reorganiza as atividades que lhe foram prescritas, levando em conta o ní-
vel de conhecimento dos alunos, a condição social etc.
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Percebe-se, então, segundo Souza e Silva (2004), que o trabalho 
do professor incide em utilizar procedimentos já concebidos em um ní-
vel hierárquico, desde o nível nacional, como a Lei de Diretrizes e Bases, 
chegando aos PCNs. Sendo assim,  conforme a autora, as atividades do 
professor se organizam de uma maneira imposta, seja pelo projeto do es-
tabelecimento escolar ou pelo conselho de classe (por exemplo, as ativida-
des a serem desenvolvidas, o tempo dedicado a elas, como também o uso 
ou não de determinados livros didáticos).

Diante disso, a “organização do trabalho efetuada pelos professores 
é uma resposta às prescrições. É também uma atividade dirigida, sobretu-
do, aos alunos” (SOUZA-E-SILVA, 2004, p. 91). Observa-se, assim, a impor-
tância dos docentes diante da reorganização dos documentos que regem o 
ensino/prescrições, pois esta atitude é também uma atenção direcionada 
aos alunos e a suas necessidades educacionais. Além disso, Souza-e-Silva  
ressalta que:

Para a ergonomia8 do trabalho, a questão não consiste 
apenas em saber como um professor faz para gerenciar as 
interações sociais em sala de aula, mas como ele faz para or-
ganizar um meio de trabalho que mobiliza um grupo/classe 
de modo a realizar coletivamente uma tarefa (2004, p. 93).

Com isso, o trabalho do professor exige uma organização, a fim de 
mobilizar um grupo em função da aprendizagem de determinada tarefa. 
Assim sendo, os textos prescritivos têm papel fundamental no trabalho 
docente, visto que eles oferecem orientações, disponibilizando assuntos e 
conteúdos que podem ser abordados.

Por outro lado, receia-se que essas prescrições, em alguns momen-
tos, possam engessar o trabalho do professor, caso ele não tenha uma 
formação de qualidade e uma autonomia profissional, pois um professor 
inovador, que pretende enfatizar o desenvolvimento de habilidades de lin-
guagem de seus alunos, possivelmente desenvolverá sua prática a partir 
dos gêneros. No entanto, se ele não apresentar esses fatores mencionados, 
provavelmente ficará preso à prescrição ao receber da escola o plano de 
ensino com os conteúdos curriculares tradicionais (adjetivos, coletivos 

8 Segundo Clot e Faita (2000) e Amigues (2004) apud Buttler (2008, p. 63), “A Ergonomia da atividade é 
um tipo de estudo (inscrito na tradição ergonômica francesa) do comportamento do homem no trabalho, 
que intervém nesses meios com o propósito de compreender a enorme variabilidade de maneiras de se 
realizar uma dada tarefa, o trabalho de organização coletiva e esse meio a que está sujeito o trabalho 
humano, considerando sucessos, fracassos, adaptações, etc.; ou seja, o que está entre o trabalho prescrito 
e o trabalho realizado”.
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etc.) que provavelmente não ajudarão a desenvolver as habilidades linguís-
ticas, como leitura e produção textual.

De modo óbvio, as prescrições são importantes para dar um coman-
do ao trabalho docente, mas é interessante apontar que os PCNs tratam 
de uma concepção de linguagem sociointeracionista, ou seja, distinta em 
relação às prescrições, visto que o documento dá liberdade ao professor 
e não a uma lista de conteúdos tradicionais. Ele propõe um objeto – os gê-
neros – e uma unidade – o texto –, ferramentas com as quais o professor 
deve trabalhar. Por isso, trata-se de um documento prescritivo. Porém, em 
função de problemas, como concepção de linguagem, formação acadêmica 
e, também, formação continuada, nem sempre o professor sabe trabalhar 
da forma como propõe o documento.  

UNIVERSO DE ANÁLISE E AS CONSTATAÇÕES POSSÍVEIS

A partir do referencial teórico apresentado, o estudo que deu ori-
gem a este capítulo tem como universo de análise o contexto de trabalho 
de um professor de Língua Portuguesa (doravante denominado partici-
pante), que exerce suas atividades em uma escola pública do Rio Grande 
do Sul (RS). Ele foi entrevistado a partir de um questionário estruturado, 
com seis questões abertas, que constitui o corpus de análise. O que se bus-
cou a partir desse corpus foi identificar a representação do professor de 
Língua Portuguesa acerca dos PCNs (terceiro e quarto ciclos do Ensino 
Fundamental) e a interferência deste documento no trabalho com o ensi-
no de gêneros textuais.  

Para o estudo do corpus, realizou-se uma análise com um olhar 
para o plano global do texto (temáticas principais e subjacentes que emer-
giram na fala docente, actantes principais colocados em cena pelo partici-
pante e  tipos de discurso constitutivos do texto, utilizados pelo professor 
ao responder às questões) (BRONCKART, 1999). Na sequência, apresen-
tam-se as perguntas e a transcrição das suas respectivas respostas.

1. Qual sua concepção de linguagem?

Bom, pra mim a linguagem é tudo porque trata da comunicação. Eu tento 
trabalhar da forma mais adequada dizendo o que é certo e o que é errado.

2. Qual a relação dessa concepção com sua prática pedagógica?

A maioria dos alunos vem de casa falando o “r” de alemão, então eu tento 
conversar e explicar que não é dessa  maneira que se fala porque os colegas 
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ficam rindo, então eu explico a maneira correta porque um dia eles vão sair 
de casa e vão perceber que nos outros lugares não é assim que se  fala e eu 
sei que eles vão sofrer com isso, não adianta.

3. O que você compreende por gêneros textuais? De que maneira você 
trabalha com o ensino deles?

Na semana passada eu trabalhei com o gênero redação, também trabalhei 
aquele que dá opinião, o relato de opinião. É muito bom trabalhar com es-
tes gêneros por causa do vestibular e também por causa do ENEM, inclusi-
ve eu pego apostilas de uma sobrinha minha que estuda em Santa  Maria. 
Este ano já peguei todo o material dela, aí vou trabalhar só com base na 
apostila dela. Eu trabalho da maneira que eles possam expor as ideias, mas 
só que é difícil porque eles não leem muito.

4. Você acredita que os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 
Portuguesa dão embasamento para trabalhar com os gêneros textuais? 
De que maneira você recebeu essas orientações?

Não, a maioria dos professores nem leu aquele documento, e mesmo que 
ele nem ajuda muito, quando eu me formei, a gente nem estudava sobre 
isso. Eu nunca recebi orientações para trabalhar com este documento, úni-
ca coisa é que a gente conversa com os colegas. O que a direção foca muito 
é o Projeto Político Pedagógico, que fala dos conteúdos que inclusive esses 
dias tivemos que reescrever porque estava muito antigo.

5. De que maneira os PCNs de Língua Portuguesa interferem na sua 
prática pedagógica?

Para mim não adianta de nada, não me faz diferença. Isso foi algo que qui-
seram nos empurrar sem nenhuma  noção do que se tratava.

6. Como estão os alunos em relação às habilidades de leitura, escrita 
e análise linguística?

Depende muito da turma, tem alunos que são muito bons em todos os as-
pectos. Acredito que na escrita porque leem muito, inclusive minha filha 
é ótima. Mas como tem alunos que eu sei que eles não leem então já nem 
conseguem escrever direito. Tenho alunos que só copiam, mas não sabem 
ler, assim como tenho alunos que não sabem nem copiar e aí me pedem aju-
da, e ai, se esses não sabem ler nem copiar, análise linguística nem se fala. 
Alguns alunos possuem muita dificuldade e têm problemas, isso é por cau-
sa dessa inclusão que para mim eles só estão inseridos. Muitos professores 
pedem que o aluno leia em silêncio, eu não acredito dessa forma, então eu 
sempre leio em voz alta e peço para eles prestarem muita atenção e digo 
que o texto é  muito interessante. 
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Com relação ao plano global do texto, as perguntas abertas tive-
ram a função de orientar o entrevistado sobre o tema em questão, ou seja, 
foi uma ferramenta para que o participante pudesse enunciar um conteú-
do a ser analisado. Diante da transcrição, é possível observar a composição 
do texto, a extensão do enunciado, inclusive que algumas respostas foram 
mais desenvolvidas do que outras (a resposta à pergunta 6, por exemplo, 
a qual indaga sobre possíveis habilidades discursivas dos estudantes, foi 
a mais desenvolvida; em contrapartida, as respostas sobre concepção de 
linguagem e sobre a interferência dos PCNs no trabalho docente foram as 
mais breves).

Para maior compreensão do plano global, salienta-se que a questão 
1 buscou identificar a concepção de linguagem do participante; a questão 
2 foi voltada para a relação existente entre a sua concepção de linguagem 
e a prática pedagógica; a 3, direcionada para a compreensão dos gêne-
ros e para a maneira de trabalhar com o ensino de gêneros; a 4, voltada 
para identificar se os PCNs embasam o trabalho docente com gêneros; a 
5 buscou levantar informações sobre a interferência dos PCNs na prática 
pedagógica; e a 6 visou observar o posicionamento docente sobre as capa-
cidades e competências (habilidades) de leitura, escrita e análise linguís-
tica manifestada pelos alunos.

A análise do plano global do texto também possibilitou identificar 
os actantes principais colocados em cena pelo participante.   

A) O próprio enunciador do texto: “Bom, pra mim a linguagem […]”; “Eu 
tento trabalhar […]”; “[...] então eu tento conversar e explicar [...]”; “[...] eu 
explico a maneira correta [...]”; “[...] eu sei que eles vão sofrer com isso [...]”.

B) Os alunos: “[...] têm alunos que são muito bons [...]; Mas como têm alu-
nos que eu sei que eles não leem [...]; Tenho alunos que só copiam [...] te-
nho alunos que não sabem [...]”; Alguns alunos possuem muita dificuldade 
[...] eles só estão inseridos”.

C) Os professores, caracterizados por diversos termos: “Não, a maioria dos 
professores nem leu [...] a gente nem estudava sobre isso.”; “[...] a gente 
conversa com os colegas.”;“[...] quiseram nos empurrar [...].”; “Muitos pro-
fessores pedem [...]”.

D) A direção: “O que a direção foca muito é [...].”.

Com relação à identificação dos tipos de discurso constitutivos dos 
textos, observou-se a predominância da produção do discurso interativo, 
o qual compete à ordem do expor (BRONCKART, 1999). Assim sendo, as 
informações mencionadas no texto (o conteúdo temático) se apresentam 
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em conjunto com os critérios dos conhecimentos do mundo ordinário, 
quer dizer, o mundo discursivo designado pelo enunciador exibe uma sin-
cronia temporal ou simultaneidade em relação aos conteúdos mobilizados 
e o mundo da interação. Ainda, é possível verificar uma mobilização ou im-
plicação dos parâmetros de ação de linguagem. Isto é, os parâmetros do 
contexto de produção – enunciador, coenunciador, tempo e espaço – estão 
implicados, e, para compreender totalmente esse texto, é necessário ter 
acesso a suas condições de produção, pois o contexto de produção do texto 
remete à condição de ação de linguagem em curso. Esse fator é visível por 
meio de marcas apresentadas, por exemplo, dêiticos pessoais (eu, nós, a 
gente, mim etc.), dêiticos espaciais (aqui, ali, lá etc.) e dêiticos temporais 
(ontem, amanhã, hoje etc.). Além de tudo, os tempos verbais (presente, 
futuro perifrástico, imperativo) fazem com que o teor (conteúdo) do texto 
seja posto em conjunto ao momento de produção. Essa explicação pode ser 
observada nos exemplos retirados do texto do participante da pesquisa:  

Questão 3: “[...] inclusive eu pego apostilas de uma sobri-
nha minha que estuda em Santa Maria”; “[...] aí vou traba-
lhar só com base na apostila dela. Eu trabalho da maneira 
que eles possam expor as ideias, [...]”.

Questão 6: “Acredito que na escrita porque leem muito 
[...]”; “[...] eu sei que eles não leem [...]”; “Tenho alunos que 
só copiam, [...] tenho alunos que não sabem nem copiar e 
aí me pedem ajuda, [...]”; “[...] eu não acredito dessa forma, 
então eu sempre leio em voz alta e peço para eles presta-
rem muita atenção e digo que [...]”.

No exemplo retirado da questão 3, é possível compreender a utili-
zação de dêitico pessoal (eu). o uso do presente do indicativo (pego, tra-
balho), como também o uso de futuro perifrástico (vou trabalhar). Fatores 
que retratam sua prática docente diante da maneira de trabalhar a Língua 
Portuguesa, até mesmo o suporte que o professor pretende utilizar para o 
desenvolvimento de seu trabalho.

Na questão 6, nota-se o uso do presente (acredito, tenho, digo), o 
qual também marca o discurso interativo, em que é possível considerar a 
representação dos alunos em relação às habilidades de leitura, de escrita 
e de análise linguística, e a maneira do professor desenvolver a leitura em 
sala de aula.

Em algumas passagens também é possível verificar o uso do relato 
interativo, caracterizado por um tipo de discurso da ordem do narrar. Des-
sa maneira, observa-se o uso de tempos verbais como o pretérito perfeito, 
o imperfeito do indicativo e o pretérito mais que perfeito, os quais mar-
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cam fatos narrados distantes ou disjuntos temporalmente do momento de 
produção em que o texto foi abordado. Portanto, o enunciador lembra-se 
da situação de produção a partir de dêiticos (pessoais, temporais), que 
denotam sua implicação. Seguem alguns exemplos do relato interativo:

Questão 4: “[...] nem leu aquele documento [...] quando eu me 
formei, a gente nem estudava sobre isso”; “[...] é o Projeto Polí-
tico Pedagógico [...] dias tivemos que reescrever porque estava 
muito antigo”.

Questão 5: “Para mim não adianta de nada. Isso foi algo 
que quiseram nos empurrar sem nenhuma noção do que 
se tratava”.

Na questão 4, pode-se observar o uso de pretérito perfeito (leu, 
formei, tivemos), e, também pretérito imperfeito do indicativo (estudava, 
estava), o que marca que a participante faz referência a acontecimentos 
passados, pois aborda sua experiência quando acadêmica de LP, fato as-
sinalado pelos dêiticos pessoais (eu, a gente). Com isso, os fatores apre-
sentados encontram-se distantes do momento atual, no qual o texto está 
sendo produzido. Além disso, na questão 5, também se observa a referên-
cia a acontecimentos a partir da utilização do pretérito perfeito (quise-
ram) e do imperfeito do indicativo (tratava), assim como a implicação da 
participante verificada por meio dos dêiticos (mim, nos). Diante disso, no 
tempo presente, nota-se a indiferença aos PCNs em sua prática docente, 
como também uma crítica em relação ao modo como o documento foi in-
serido no meio escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A apreciação do plano global da entrevista possibilitou identificar 
os actantes principais colocados em cena, quer dizer, as entidades que são 
colocadas no texto sendo a causa de um agir. Trata-se, primeiro, do caso do 
próprio enunciador/participante ao qual são atribuídos agires, em meio 
aos quais se pode mencionar a maneira de desenvolver sua prática peda-
gógica com a preocupação do certo ou errado. Trata-se também da carac-
terização das turmas, para descrever as dificuldades apresentadas pelos 
alunos. Além disso, dos professores, quase que de modo genérico, para 
explicar o desconhecimento dos PCNs e a falta de interesse pelo documen-
to. Por fim, da direção, a qual possui como foco o trabalho direcionado ao 
Projeto Político Pedagógico da instituição (e aos conteúdos previstos).  
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A investigação dos tipos de discurso possibilitou constatar que há 
uma predominância da produção do discurso interativo devido ao fato de 
apresentar-se uma sincronia temporal em relação aos conteúdos mobi-
lizados e o mundo da interação. Ademais, os parâmetros do contexto de 
produção (enunciador, coenunciador, tempo e espaço) estão implicados, 
pois o contexto de produção do texto remete à condição de ação de lin-
guagem em curso. Esse fator aponta para acontecimentos integrantes da 
realidade do participante: os fatores que retratam sua prática docente 
diante da maneira de trabalhar a LP; o suporte que ele pretende utilizar 
para o desenvolvimento de maior qualidade do trabalho; a representação 
que possui dos alunos em relação às habilidades de leitura, de escrita e de 
análise linguística.

Identifica-se também o relato interativo, o qual é caracterizado pela 
ordem do discurso do narrar e que, no caso, é diferente da ordem de expor. 
Nessas ocasiões, o sujeito faz menção a acontecimentos passados: em um 
primeiro momento, fala sobre o desconhecimento dos PCNs e da existência 
de uma lacuna entre a situação de produção do documento e a formação 
acadêmica do docente; em um segundo momento, trata com descaso o do-
cumento, justificando que sua inserção não teve a devida contextualização.

A partir da análise, observou-se que o participante não conhece os 
PCNs devido a não tê-los estudado durante sua formação inicial, nem mes-
mo atualmente. Embora admita isso, faz julgamentos negativos ao dizer 
que o documento não ajuda em sua prática pedagógica. Dessa maneira, 
é possível perceber que o professor não compreende sua funcionalidade 
e acaba desenvolvendo um trabalho a partir de uma perspectiva em que 
provavelmente não se entenda a linguagem enquanto forma de interação 
social. No âmbito do ensino de língua, isso pode ser observado, sobretu-
do, na preocupação docente com o certo e com o errado, na focalização 
do conteúdo e na desconsideração do fenômeno da variação linguística. 
Esses fatores podem resultar em um trabalho que não priorize o desenvol-
vimento de habilidades discursivas, o que possivelmente justifica o baixo 
desempenho dos estudantes apontado  pelo Ideb.

Por conseguinte, constata-se a possibilidade de não interferência 
dos PCNs no trabalho docente e, em decorrência disso, pressupõe-se que 
os gêneros textuais, em muitas situações, não representam o objeto de 
estudo na área de Língua Portuguesa. Sabe-se que o documento fornece 
liberdade metodológica e não um arranjo de conteúdos tradicionais, pois 
propõe um objeto, os gêneros, e uma unidade, os textos, instrumentos com 
os quais o docente deveria desenvolver o trabalho. Assim, uma vez que 
essa prática pedagógica fosse efetivada, a atividade docente basear-se-ia 
na perspectiva do interacionismo social, a qual favorece o desenvolvimen-
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to da competência comunicativa tanto do professor, quanto dos alunos. 
Além disso, o trabalho se daria a partir desse instrumento, dos gêneros, 
por meio dos quais se destacaria a articulação entre as atividades de lin-
guagem e as práticas sociais. E essa articulação propiciaria um trabalho 
voltado para o desenvolvimento das habilidades linguísticas, como leitura 
e produção textual, nas quais, na maioria das vezes, é observada certa ca-
rência por parte dos alunos.

Sendo assim, foi possível, neste capítulo, apresentar a aplicação de 
um procedimento teórico-metodológico a fim de identificar uma represen-
tação docente. Nesse sentido, pode-se dizer que a pesquisa feita possibili-
tou uma reflexão acerca do trabalho docente com relação à interferência 
dos PCNs na atividade de um professor de LP e no que diz respeito à utili-
zação dos gêneros como objeto de ensino. Assim, propiciou, por um lado, 
dar voz ao profissional da área, e, por outro, ter mais informações acerca de 
seu contexto de atuação. De tal modo, antes de qualquer julgamento pre-
cipitado com relação ao profissional docente, ressalta-se que a formação 
continuada é um processo de extrema relevância, que pode transformar e 
fortalecer o trabalho do professor. Em vista disso, verifica-se a necessidade 
de políticas públicas em que a formação continuada seja entendida, de fato, 
como um momento de reflexão sobre a prática, de fundamentação teórica e 
metodológica e de melhoramento e fortalecimento profissional.
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