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Este artigo objetiva apresentar algumas reflexões realizadas com a ajuda dos 

encontros realizados com os integrantes da pesquisa “As (im) possíveis alfabetizações 

de alunos de classes populares pela visão de docentes na escola pública”, coordenado 

pela professora Ludmila Thomé de Andrade. Balizado por uma perspectiva bakhtiniana 

de linguagem, este trabalho busca problematizar aspectos da prática docente e a 

reverberação de diferentes discursos que constroem “verdades” e instituem modos 

sociais de conceber o professor e a escola pública (ANDRADE, 2007). Tais enunciados 

são legitimados pelos baixos resultados da escola pública nos programas de avaliações 

institucionais que culpabilizam o professor pelas mazelas educacionais. Opto teórica e 

metodologicamente pelo procedimento de análise de práticas, que tem sido um recurso 

(em pesquisas e em políticas de formação docente) oferecido para que professores 

repensem suas ações. Como análise de práticas, compreendo o movimento epistêmico 

de busca de transformação da prática docente, baseada na auto-reflexão realizada pelo 

próprio praticante, em parceria ou não com outrem. É um movimento dialógico de 

significação, que permite ao docente um movimento exotópico (BAKHTIN, 2011) e um 

progressivo estranhamento sobre a prática, inscrevendo-se como autor da atividade de 

ensino. Esta metodologia inova no campo de formação de professores, por estar 

centrada na percepção do sujeito sobre seu próprio trabalho. Aposto na 

autoconfrontação cruzada (FAÏTA, 2000) e tomo a prática docente como um gênero de 

atividade, do qual emergem um tema, um estilo e uma estrutura composicional, de 

acordo com a definição bakhtiniana de gêneros de discurso. Meu objetivo é  

compreender a prática docente, pela voz docente, em sua constituição discursiva, 

linguareira e estrutural. Essa pesquisa ainda se encontra na fase de levantamento de 

dados e busca analisar a prática de duas professoras-colaboradoras, de uma escola 

pública, apostando na possibilidade de sua transformação e na reconfiguração das 

políticas públicas estatais. A expectativa é a de que professores sujeitos sinalizem os 

caminhos percorridos entre a teoria e prática ainda não alcançados nas ações de 

formação de professores. 
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Introdução 

 

O problema da prática docente, pensada especificamente sobre o campo da 

linguagem, tem ocupado os debates sociais quando o assunto é a pesquisa e a formação 

de professores. Entende-se que pensar uma formação que não desassocie a teoria da 

prática, deve ser a principal preocupação de quem forma professores no Brasil. 

Principalmente, porque a questão da prática atravessa a dimensão formativa da sala de 

aula e repercute em expressivos dados estatísticos que confrontam a dificuldade da 

criança em dominar a leitura e a escrita oriunda de tais práticas. 

Este artigo busca refletir sobre as práticas docentes no contexto da pesquisa “As 

impossíveis alfabetizações de alunos de classes populares pela visão dos docentes na 

escola pública” coordenado pela professora Ludmila Thomé de Andrade. Os diálogos 

aqui estabelecidos surgem das muitas relações cotidianas que me constituíram como 

professora no contexto da escola pública e das experiências acadêmicas advindas do 

curso de mestrado em educação na UFRJ, mais precisamente, vinculado ao grupo de 

pesquisa do LEDUC- Laboratório de Estudos de Linguagem, Escrita e Educação. 

A pesquisa maior à qual minha pesquisa e mestrado se articulam, está em 

desenvolvimento desde 2011 e seu encerramento está previsto para o início de 2015. 

Trata-se de uma pesquisa- formação, focalizada sobre um grupo de 6 professoras de uma 

escola na faixa das escolas com piores índices do IDEB do Rio de Janeiro, localizada 

em uma comunidade popular. As professoras têm a condição de bols istas e frequentam 

semanalmente reuniões noturnas de formação dentro da universidade, a UFRJ, 

denominadas EPELLE - Encontros de Professores para Estudos de Letramento, Leitura 

e Escrita. Nos EPELLE, reúnem-se professores de diferentes instâncias educacionais, 

em que apenas seis são bolsistas da CAPES pertencentes à escola lócus da pesquisa 

financiada pela OBEDUC/CAPES, edital 38/2010. Os encontros acontecem fora do 

horário de serviço das professoras. Os eixos das formações são alfabetização e   

letramento de alunos de classes populares, formação de professores e escrita docente.  

Participam também da pesquisa outros sujeitos, como alunos do Programa de 

Pós-graduação Strito Sensu em Educação da UFRJ, doutorandos e mestrandos, alunos 

da pós-graduação Lato Sensu também da UFRJ e professores de outras redes 

interessados nessa formação de perspectiva discursiva. Dentre estes, incluo-me, com 

meu projeto de pesquisa associado à pesquisa em questão, intitulado “A prática docente 



como gênero de atividade: uma perspectiva discursiva de linguagem”, que tem seu fim 

previsto para março de 2014. 

Uma das diretrizes a que nos atemos como grupo de pesquisa é de uma 

homologia de processos, concebendo a leitura e a escrita de professores em paralelo 

com a leitura e a escrita infantil, buscando nos processos de formação que essas 

professoras reflitam sobre a prática e reverberem essa formação nas escolas. 

 

Desenvolvimento 

 

No que tange à análise das práticas, as questões relativas ao afastamento docente 

na investigação das suas próprias práticas, suscitam uma análise mais aprofundada dos 

discursos socialmente construídos sobre o professor. São discursos que partem de 

diferentes setores da sociedade e atuam no sentido de depreciar o professor e de 

desautoriza- lo epistemicamente. Tal desautorização relega ao docente ao papel de 

executor de ações prescritivas no âmbito das secretarias de educação, ao invés de buscar 

soluções para seus problemas cotidianos, articulando teoria e prática. Há uma 

consequência, o professor não se sente autor e protagonista de suas práticas, pouco as 

narra, pouco as relata, poucas vezes é o sujeito a discursar sobre o seu fazer. Tudo que é 

dito sobre o professor parte de muitos lugares, mas são sempre discursos que não 

agregam a voz do docente, autêntica e real ao falar de seu trabalho. Ações e discursos 

invadem a escola e enunciam a perda da autonomia docente, delimitando o “quê fazer” 

e “como fazer”. Contreras (2002, p.39), ao abordar o controle do trabalho docente, traz 

a ideia de racionalização das práticas docentes e me faz pensar sobre a desqualificação 

epistêmica do sujeito, ao se separar a concepção da execução. 

Nas ações da universidade, nos discursos proferidos por professores 

universitários, e nas pesquisas elaboradas por discentes universitários, o que é dito sobre 

o professor amplifica e constrói “verdades” sobre a escola e seus fazeres. Sigo a 

apresentação de Brandão (2004, p.46), que aponta para o discurso como uma instância 

de legitimação ideológica. O discurso materializa o ideológico e faz com que o 

indivíduo seja levado a ocupar lugares sociais, sem tomar consciência do que lhe é 

imposto. É na organização de lugares sociais, na organização política e ideológica, de 

todo discurso, que é ideológico, que se constituem as formações discursivas. São as 

formações discursivas que controlam os discursos e determinam o que pode ou não ser 

dito em cada lugar social. No contexto da formação discursiva em questão, o que é dito, 



ou não pela universidade, instância de poder, cristaliza discursos e a transforma no lugar 

legítimo da verdade. 

Como instância discursiva, a universidade muito tem discursado sobre o 

praticante, mas pouco tem discursado sobre a prática. Andrade (2010, p.183) traz 

importantes contribuições sobre este assunto e argumenta que a consciênc ia sobre o 

fazer será tanto menor, quanto menos institucionalizados eles forem. Assim, a descrição 

da prática apresenta como característica marcante a "indizibilidade”, por não possuírem 

espaços próprios, nomes designáveis, por serem aprendidas de modo tác ito e sem um 

discurso apreensível. Há uma ausência institucionalizada do dizer das práticas docentes.  

Nós, da pesquisa “As (im) possíveis ar de alunos de classes populares pela visão 

de docentes na escola pública”, buscamos pensar a pesquisa numa perspectiva entendida 

como uma pesquisa formação, que pode ser entendida como um processo reflexivo de 

formação, no qual se dar voz aos sujeitos, sem o esvaziamento da autoria, balizados pela 

intervenção consciente, com princípios teóricos definidos que pensam o sujeito escolar, 

a linguagem e as ações de ensino que alteram a identidade profissional. Tomamos como 

metodologia de formação principal a leitura e a escrita docente e a produção de 

discursos em uma forma inovadora de fazer pesquisa, centrada nos sujeitos e suas 

práticas. 

Em meu projeto, tomo por objeto a prática docente concebendo-a 

inovadoramente como gênero de atividade. Para realiza- lo, a metodologia da análise de 

práticas é a estratégia formativa escolhida, que assume uma perspectiva discursiva de 

linguagem. Tomo como pressuposto investigativo a prática docente vista como um 

gênero discursivo/gênero de atividade, assumindo que poderei encontrar temas, estilos e 

estruturas composicionais particulares, a serem analisados com interesse. Julgo ser 

fundamental conhecer os diferentes estilos docentes por serem capazes de produzir 

sentidos e significados variados sobre os discentes. Em minha concepção, os diferentes 

estilos do praticante fornecem, ao aluno a capacidade de interagir e se apropriar das 

diferentes linguagens. É a forma de “dizer” e “fazer” do docente que acionam sentidos e 

significados ao mundo escrito. Sentidos que estiveram ali em todo o tempo, mas que só 

o estilo docente, quando identificado pela criança pode acionar. 

Bakhtin (2011) amplia a possibilidade de pensarmos os gêneros do discurso 

como construções relativamente estáveis que organizam os dizeres nas sociedades  ao 

longo de uma história. Assim, penso na grande variedade de gêneros do discurso, diante 

dos quais a sociedade caminhou até então, possibilidades multiformes de se comunicar, 



que cresce e se complexifica à medida que se desenvolve. Os gêneros discursivos 

primários são aqueles que apresentam características fortemente marcadas pela cultura 

oral. Não afirmo com isso que sejam pouco complexos, pois o oral também ganha 

complexidade à medida que se desenvolve. Os gêneros discursivos secundários 

apresentam uma maior complexidade linguística em sua estrutura interna, são os 

romances, dramas, comédias, pesquisas científicas e outros. Eles são capazes de se 

incorporarem e se reelaborem em diversos gêneros (primários agrupados nos 

secundários). 

Tratarei de cada um dos eixos definidores dos gêneros, para posteriormente 

tratar dos gêneros de atividade docente, gênero no qual me amparo para compreender a 

prática docente do meu trabalho. 

 Em primeiro lugar quero pensar o tema, e saliento que este em nada se relaciona 

a assunto. O tema é algo além do assunto. Ele é determinado não apenas pelas formas 

linguísticas, mas por elementos não verbais. 

 

É um sistema de signos dinâmico e complexo, que procura adaptarem-se 

adequadamente as condições de um determinado momento da evolução. O 

tema é uma reação da consciência em devir ao ser em devir. A significação é 

um aparato técnico para a realização do tema. (BAKHTIN, 2012, p.134). 

 

Este fragmento me faz compreender que o tema ultrapassa o assunto, que ele 

está relacionado com a percepção primeira que o sujeito possui sobre uma palavra. Mas 

é ao materializar, ou seja, ao significar em sua estrutura generalizante, que ele de fato se 

constitui. É por isso que as palavras podem ser apropriadas de maneiras diferentes pelos 

sujeitos. Porque a acentuação expressiva, as pausas, os ditos e não ditos produzem 

sentidos, significados que modificam o tema. Pensar a prática como discurso, pressupõe 

entender cada prática docente como única, porque ela agrega um tema que pode ser 

significado por cada docente de um modo único e particular. Se penso no tema 

“revolução” para uma prática, assumo que cada professor trará ali os dife rentes sentidos 

atribuídos a este tema, incluindo em seu discurso acento de valor apreciativo expresso 

nas diferentes entonações, pausa, retomada ou qualquer unidade mínima significativa 

que imprimirá em sua prática um sentido único e pessoal sobre o tema proposto. 

Incluo nesta análise a estrutura composicional, compreendendo-a como as 

características primeiras que identificam o gênero. Em nosso caso, particular, ao olhar 

para a prática o que nos permite relacionar diretamente o exposto com uma prática 

docente. Quais entonações, gestos e organizações docentes indicam que se trata de uma 



prática. A estrutura composicional é, pois esses elementos que organizados 

coletivamente informam ao “leitor” a que gênero pertence o texto ou em nosso caso 

particular a prática. 

Além da estrutura composicional, os gêneros do discurso apresentam um estilo. 

E é em função deste que meu paradigma linguístico força-me a olhar para a prática 

docente como algo individual, marcado pela subjetividade de seus praticantes, por um 

estilo peculiar. Por estilo, estou adotando a mesma definição de Possenti (2001, p.16), 

como certo modo de organizar uma sequência (de qualquer extensão) focando-se como 

fundamental a relação entre essa organização e um determinado efeito de sentido. 

Penso, pois, que o estilo é a identidade do sujeito no gênero discursivo, é a 

administração linguística de sua subjetividade. Mas Possenti (2001) não vai tratar o 

estilo como uma escolha individual, um ato livre. Antes disso, para o autor, o estilo está 

intimamente ligado à inscrição social do sujeito, as suas vivências, seus percursos de 

leituras, sua identidade, e, amplio eu, a sua formação docente e, portanto, discursiva. 

Fiad (2003) também ratifica que a escolha de um estilo está vinculada à concepção de 

subjetividade e autoria, questão que deve direcionar, a meu ver, para os estudos da 

análise de práticas, a fim de produzir certos efeitos de sentidos nos interlocutores. 

Ao assumir uma concepção sócio histórica de linguagem, que é atravessada pela 

interlocução, assumo também a linguagem como o pressuposto primeiro da análise de 

práticas. Isto é, assumo a prática como gênero discursivo/atividade secundário, 

complexo, capaz de marcar historicamente (tempo/espaço) a atividade docente. Ao olhar 

para prática, é possível identificar discursos, subjetividades, sujeitos que marcam e são 

marcados pela atividade docente e visualizamos cada prática como única e reiterável.  

Dentro deste paradigma, a prática é o querer dizer do locutor, que emerge na 

escolha de um gênero discursivo, nas marcas estilísticas, nos significados atribuídos e 

na constituição de parceiros e/ou interlocutores. 

Assim, ao realizar uma análise de práticas, busco compreender seus elementos 

multiformes, as diferentes estruturas composicionais e estilos. Como eles podem evoluir 

com a formação docente e continuar a se modificar à medida que o sujeito se modifica? 

  

A Prática como Gênero Discursivo/Gênero de Atividade  

 

A noção de gêneros do discurso vem sendo largamente difundida em variadas 

esferas sociais. Não tem sido diferente no campo da análise de trabalho, Clot e Faïta 



(2000). Trabalho com a ideia da prática como um gênero discursivo por compreender 

que a linguagem constrói materialidades que sustentam trocas verbais. Assim, acredito 

que a linguagem materializa as ações e as ações estão igualmente nelas sustentadas. 

Ao ampliar a possibilidade de pensar os gêneros de atividade amparado no 

gênero do discurso, reconheço que os discursos são moldados pelos diferentes gêneros. 

Da mesma maneira, entendo que toda prática pressupõe um discurso anteriormente 

elaborado que permite ao praticante infinitas possibilidades de se manifestar. Algumas 

práticas podem se normatizadas pelos instrumentos das instâncias políticas, frente aos 

materiais prescritivos e outras pela própria estética docente, de uma memória coletiva a 

respeito do fazer docente. Pelos regimes e convenções que se estabelecem sobre a 

prática na esfera intra escolar, as possibilidades do agir são infinitas, como também são 

infinitos os sentidos sociais que os gêneros de atividade adquirem. O gênero de 

atividade é, pois, um dos recursos utilizados pelo professor iniciante, ao apropriando-se 

de práticas linguageiras adequadas, esse sujeito assume situações sociais que o 

legitimam em seu métier como professor. Neste sentido, o gênero de atividade é o como 

fazer e o quê dizer em uma dada situação educacional que habilita o sujeito como 

docente. Os gêneros de atividades marcam um pertencimento a um coletivo de trabalho 

e habilitam socialmente. Tal relação é fundamental até que o professor iniciante se sinta 

seguro pra seguir adiante. Essa referencia que o professor experiente constitui para os 

novatos está marcada pelo como fazer diante do qual Faïta (2004) afirma: 

 

O fato de se dar a essas formas de fazer compart ilhadas um aspecto 

específico, correspondente a preocupações particulares no quadro de uma 

atividade comum ao conjunto de uma categoria sócio profissional, permite, 

sem dúvida alguma, falar de gênero, de um modo homólogo ao que Bakhtin  

define como gêneros de discurso ou gênero de linguagem.                                                                                           

(Faïta, 2004, p.66) 

 

Com base no autor, há de se compreender que os elos constituídos entre o 

professor iniciante e o professor experiente são indicativos substanciais da relação 

intergenérica da prática, diante da qual emerge um tema, um estilo e uma estrutura 

composicional. Diante disso, adotaremos a mesma perspectiva de Faïta (2004, p.60) 

segundo o qual passaremos de formas relativamente estáveis que se impõem em nosso 

enunciado  quando falamos para formas de fazer que impregnam nossas ação. A 

atividade é o modo próprio como cada um reconstrói sua tarefa, incluindo gestos típicos 

da profissão que serão compreendidos como gêneros de a tividade. Faïta (2004) toma a 

perspectiva de Bakhtin (2011) de gênero do discurso estende para os gêneros de 



atividade e entende que cada praticante deixa suas marcas pessoais, estilísticas na 

atividade. São essas marcas que esperamos visualizar quando olharmos para as prática 

docente. 

 

A auto confrontação cruzada 

 

No âmbito da pesquisa “As (im) possíveis alfabetizações de alunos de classes 

populares pela visão de docentes na escola pública”, mas especificamente junto ao 

EPELLE, é possível perceber que as experiências com a linguagem emergem e 

possibilitam às professoras participantes avaliarem suas práticas e serem avaliadas pelo 

grupo, desenvolvendo representações a respeito de papéis e condutas sociais 

responsáveis. É neste aspecto que aposto na análise de práticas como experiência 

formadora capaz de produzir deslocamentos dos sujeitos em questão. 

Opto pela autoconfrontação cruzada Clot e Faïta (2000), como metodologia 

capaz de direcionar o olhar reflexivo do professor para sua própria prática. Assim, 

inspirada em (SOUZA-E-SILVA, 2004, p.102) filmarei a ação de duas professoras-

colaboradoras do contexto epelleano ministradas em suas próprias salas de aula. Tal aula 

será de integral autoria das professoras-colaboradoras em  situações reais de 

aprendizagem. Em seguida, acompanhada das professoras-colaboradoras, assistiremos 

suas próprias práticas. Eu, enquanto pesquisadora, indagarei a essas professoras-

colaboradoras a respeito do que está sendo realizado, direcionando os olhares para os 

aspectos mais relevantes da prática. Refletiremos ora coletivamente, ora 

individualmente, sobre a entonação, falas, gestos e olhares na situação de ação. Tais 

análises realizadas devem ser filmadas para que aspectos não perceptíveis na 

enunciação possam ser posteriormente captados. Minha pretensão consiste em atuar 

diretamente sobre o professor-colaborador, fazendo-o pensar suas ações no espaço entre 

o trabalho real e trabalho realizado, confrontando-o dialeticamente e produzindo 

estranhamento sobre a prática docente. 

 

Conclusão 

 

Tal como ZEICHNER (1998), acredito que a investigação transforma os 

professores em pensadores autônomos, em práticos reflexivos, comprometidos com a 

educação de qualidade. Minha pesquisa ainda se encontra em fase inicial de coleta de 



dados, mas espero que a análise de práticas seja capaz de produzir um estranhamento 

sobre o naturalizado, a ponto de deslocar os sujeitos. Ao olhar para o que faço e para o 

que leio, olho também para o que me causa perplexidade e desconforto. O espelhamento 

da própria prática através do outro indica para o professor outros modos de intervir, de 

elaborar e de planejar o trabalho. O desconforto cria a necessidade de mudanças das 

ações em sala de aula. Espero ainda que a análise de práticas rompa com os discursos 

acerca do fazer docente e inclua a todos como pensadores responsáveis da educação. 

Compreender a prática implica também uma alfabetização transformadora, com práticas 

que incidam de forma responsável e responsiva no campo da linguagem. Este é um 

estudo ainda em desenvolvimento, mas minha expectativa provisória quanto à 

conclusão é de que no âmbito da formação, os professores-colaboradores sinalizem os 

caminhos percorridos entre a teoria e prática ainda não alcançados nas ações de 

formação de professores. 
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