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RESUMO: Neste trabalho procuramos refletir sobre o discurso de sala de aula, que 

toma como objeto o ensino de língua materna. No contexto da sociedade moderna em 

que se verifica a intensificação das precárias condições de trabalho do professor, 

intensifica-se cada vez mais a cisão entre o sujeito que produz o conhecimento e o 

veiculador deste conhecimento em sala de aula, que é o professor. Por isso mesmo, no 

movimento de passagem do produto científico a conteúdo de ensino, normalmente 

silencia-se ou até mesmo ignora-se o movimento da produção do conhecimento. Os 

discursos analisados evidenciam indícios de como o discurso de sala de aula põe em 

cena a identidade do professor de língua materna, ainda ‘marcada’ de representações 

sobre este objeto de ensino. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Discurso; Ensino; Língua Materna 

 

ABSTRACT: In this paper we reflect on the speech of the classroom, which takes as its 

object the teaching of mother tongue. In the context of modern society in which there is 

an intensification of poor working conditions of teachers, intensifies increasingly split 

between the subject who produces knowledge and disseminator of knowledge in the 

classroom, which is the teacher. Therefore, the movement for passage of the scientific 

product to learning content usually is silent or even ignores the movement of knowledge 

production. The analyzed speech shows evidence of how the classroom speech brings 

into play the identity of the language teacher, still 'marked' with representations on this 

subject of education. 
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A reflexão aqui pretendida tem como objeto de preocupação o ensino de língua 

materna e sentidos que se configuram em discursos de sala de aula. Admitindo que há 

uma relação constitutiva entre sujeito e linguagem historicamente situados, apostamos 

que o discurso de sala de aula ‘deixa’ entrever 'marcas' que configuram a realidade do 

trabalho pedagógico,  evidenciando identidades do professor de língua materna.  

Ao refletirmos sobre a realidade do ensino de língua portuguesa, é preciso que 

levemos em consideração certas constrições sócio-históricas condicionadoras desta 

prática discursiva, uma vez que a aula - neste caso específico, a aula de português - não 

é construída apenas em função de seu objeto, mas também em função das condições 

históricas, sociais e institucionais que a ela se impõem1. Portanto, no decorrer da nossa 

reflexão, sempre que apontarmos certas questões que se apresentam como 

problemáticas para o ensino, subjaz a compreensão de que elementos internos e 

externos à relação dos sujeitos implicados no processo pedagógico contribuem 

decisivamente para que tal processo se efetive de uma maneira e não de outra. Tal 

percepção não significa a adoção de uma atitude conformista frente ao instituído, pois 

partindo de uma concepção segundo a qual os sujeitos, embora sofram restrições de 

ordem sócio-histórica, são imbuídos de uma atitude responsiva (BAKHTIN, 2001), 

defendemos que alunos e professores, embora sob coerções do sistema educacional, são 

capazes de criticamente alterar condições internas à estrutura escolar, justamente porque 

a estrutura falha no jogo das contradições históricas.  

 

2. Construções identitárias do professor de língua materna 

 

Estudos já desenvolvidos sobre o ensino de língua materna no Brasil nos 

apontam a constituição histórica e ideológica desta disciplina, de modo que a aula de 

português não se restringe à transmissão/construção de objetos como resultado de um 

ponto de vista do professor sobre um determinado fenômeno da linguagem (Cf. 

GERALDI, 1991; BATISTA, 1997 e SOARES, 2002). 

Batista (1997) mostra que os pontos de vista assumidos pelo professor e pela 

instituição escolar como um todo são elementos que orientam as condições de ensino. 

No entanto, observa também o autor que há outros elementos de igual peso, tais como, 

                                                 
1  Cf. Prefácio de Magda Soares ao livro Aula de Português de Antônio Augusto de Batista, 1997. 



 

 3
 

as condições sociais mais amplas a que professores e alunos se encontram submetidos, o 

livro didático adotado, o estatuto profissional dos professores, as expectativas do grupo 

a que os alunos pertencem, etc. Adverte ainda que, além desses elementos que orientam 

fortemente a prática pedagógica, há outros que raramente são considerados na 

realização desta prática: por exemplo, as formas de avaliação e de exercício, a 

demarcação do tempo e do espaço escolar, que constituem condições para o 

desenvolvimento do ensino de língua materna e que interferem na 

transmissão/construção dos saberes escolares, objetos desta disciplina.  

Geraldi (1991) observa que as especificidades próprias do trabalho pedagógico e 

a relação que o professor mantém com o objeto de ensino constroem diferentes 

identidades de professor ao longo da história. Por exemplo, na história da educação, 

nem sempre houve a cisão entre aquele que ensina e aquele que produz o conhecimento: 

“quem ensinava gramática era também um gramático; não havia diferença entre o 

filósofo e o professor de filosofia; entre o físico e o professor de física” (op. cit., p. 87). 

Em tempos modernos ou ditos pós-modernos, a identidade do professor, no entanto, se 

constrói por essa separação radical entre o conhecimento exigido como conteúdo de 

ensino e a prática de produção desse conhecimento. Fora da universidade - e eu diria, 

até mesmo dentro dela, se considerarmos que a cada dia restringem-se cada vez mais as 

condições objetivas e efetivas de desenvolvimento da pesquisa, na universidade 2-, o 

professor que ensina quase sempre não corresponde ao pesquisador - sujeito construtor 

do conhecimento. 

Espera-se do professor, nesse contexto, um domínio do trabalho científico sem 

que se lhe exija o conhecimento da história da pesquisa, ou seja, sem que seja 

necessário o seu envolvimento com a produção do saber a ser transposto para a sala de 

aula. Por isso mesmo, no movimento de passagem do produto científico a conteúdo de 

ensino, normalmente silencia-se ou até mesmo ignora-se o movimento da produção 

científica: resulta que o que é produzido pela ciência como uma das possibilidades de 

compreensão do real, no processo de informação do conhecimento, transforma-se  em 

verdade absoluta e eterna, apagando outras possibilidades de compreensão de um 

objeto. 

                                                 
2  Cf. Ribeiro (2005) 
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 Se pensarmos no papel que exercem os manuais didáticos, as apostilas, etc. - 

recursos aos quais o professor recorre para, supostamente, desenvolver o que é 

representado por muitos professores e alunos como uma boa aula-, é possível 

admitirmos que as próprias condições de ensino fazem com que o produto do trabalho 

científico e a apropriação deste pelo professor se dê por um processo de reificação do 

objeto de ensino,  uma vez que este é quase sempre retomado em sala de aula como algo 

pronto e acabado,  justamente porque nem sempre o professor se reconhece partícipe da 

história da produção do conhecimento transformado em conteúdo de ensino. Ao livro 

didático cabe a função de ‘cristalizar’ o conhecimento entregue ao professor, e este 

apenas cumpre o 'ritual' de sala de aula, gerenciando o tempo de cumprimento das 

tarefas realizadas pelo aluno.  

Como já observou Soares (2002), a intensificação das precárias condições de 

trabalho do professor obriga-o a buscar estratégias de facilitação docente, transferindo 

para o livro didático o papel de planejador das aulas. Sendo assim, não só o conteúdo é 

determinado pelo manual didático, mas a organização, a sequenciação e o tempo de 

atualização desses conteúdos. O professor passa a exercer, na verdade, o cumprimento 

de atividades pensadas fora da relação que ele mantém com seus alunos. 

Nesse contexto, em que o professor empresta sua voz ao livro didático, à 

apostila, planejados e organizados sem a sua participação, é possível dizer que o ensino 

de língua portuguesa se efetiva pela mobilização de muitas vozes dispostas 

hierarquicamente na condução da prática pedagógica.  

Falar dessa disposição de vozes na aula de português é admitir com Bakhtin 

(1988) que o sujeito é situado no seu meio social e se constitui pelos discursos que se 

entrecruzam, ou seja, os sujeitos se constituem na heterogeneidade de vozes que se 

imbricam em harmonia ou de forma conflituosa. Assim sendo, ao falarmos das 

condições em que se desenvolve o ensino de língua portuguesa, é preciso considerar a 

entrada dessas vozes e que sentidos elas produzem no ensino da língua.  

Nessa nova configuração da identidade do professor que não mais se identifica 

com o produtor de conhecimento, mas somente com aquele que transmite um saber 

produzido por outrem, o que passa a adquirir relevância é o trabalho de articulação entre 

o saber produzido e a transformação desse saber em conteúdo de ensino. Tal articulação 

é feita com base em imagens que o professor faz de si enquanto sujeito que sabe e 
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ensina, do aluno, sujeito que, supostamente, não sabe e que deve aprender o conteúdo 

ensinado.   

Se o discurso pedagógico se sustenta no conjunto de imagens que o professor 

tem do seu papel no espaço de sala de aula, com base nessas imagens ele vai assumindo 

determinadas formas de encaminhamento do processo, e nelas também vão sendo 

configuradas as relações interacionais construídas com os alunos. O que o professor 

elege dessas relações, no seu fazer pedagógico, intervém na concretização da imagem 

que este passa a construir sobre o objeto do conhecimento (BORTOLOTTO, 1998). É, 

portanto, no discurso que se constroem representações identitárias do professor de 

língua materna.  

Os discursos em circulação nos recortes que passaremos a analisar a seguir são 

indícios de como o discurso de sala de aula põe em cena a identidade do professor de 

língua materna, muito comprometido com o papel de informador de conceitos 

gramaticais, legitimando e absolutizando certas compreensões sobre este objeto de 

ensino. Nesse processo, alguns procedimentos discursivos são colocados em 

funcionamento, evidenciando assim, como o professor, imbuído da tarefa de ensinar, 

desenvolve um trabalho de configuração do discurso de ensino em sala de aula. 

Significa dizer que, embora o professor encontre o conteúdo já organizado, cabe a ele 

exercer um outro trabalho que é o de criar condições para a veiculação deste 

conhecimento. Daí podermos identificar as explicações, as definições, as paráfrases, as 

sínteses, as generalizações etc., como marcas de funcionamento dessa prática discursiva 

que o professor exerce orientado por uma certa imagem do que seja ser professor de 

língua portuguesa.  

Nosso interesse, portanto, ao tratar do ensino de língua materna, recai não 

somente sobre o que se ensina, mas, principalmente, sobre como o professor organiza, 

seleciona conteúdos, distribui a palavra, organiza o processo de interlocução, etc. Os 

exemplos nos fazem pensar que, num mundo em que nova ordem se impõe, o trabalho 

de ensino-aprendizagem de língua precisa ser revisto para enfrentar criticamente as 

imposições de um novo tempo e, nesse sentido, infelizmente, a prática do professor de 

língua portuguesa sofre poucas alterações, não porque seja essa uma posição deliberada 

do professor, mas porque o ser professor passa por outras estratégias que apenas 
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tangenciam o trabalho docente, no sentido de construção da autonomia deste 

profissional, marcada pela reflexão de sua prática.   

Passaremos à apresentação de alguns recortes que, a nosso ver, exemplificam 

como no discurso de sala de aula, circulam imagens que o professor constrói, em seu 

discurso, de si e do outro na relação com o objeto de ensino. No discurso do professor, 

manifesta-se o comprometimento com a diretividade de um objeto que ganha 

centralidade no ensino de português: a metalinguagem.  

 Os exemplos, extraídos de uma aula de português, mostram com a atividade 

discursiva se pauta exclusivamente na voz gramatical, apagando outras vozes possíveis, 

sobretudo a do aluno, que raramente fala e quando fala é silenciado pela voz do 

conteúdo gramatical.    

 

3. Organização da interlocução em sala de aula 

 

Exemplo [1]3 

(...) então vejam só o tanto de advérbios e locução adverbial que 

nós temos aqui.... hoje... à tarde... com o diretor... à escola... qual 

é o único advérbio?... 

A3 – hoje 

P- hoje... é o único advérbio representado por uma só palavra... 

A3- o advérbio ((incompreensível)) 

P- é...é... é o advérbio de? ... 

A4- tempo... 

P- à tarde... é advérbio ou é a locução adverbial? 

Aos-  locução adverbial 

P- é a  locução adverbial... (     ) preposição mais um 

substantivo... o conjunto... faz a circunstância de?.... 

Aos-  tempo... 

P-Tempo... 

                                                 
3  Convenções adotadas para transcrição do corpus em análise neste trabalho: P- professor/a; A1: 
aluno 1; Aos: alunos; (        ):  incompreensão de palavras ou segmentos; (hipótese): hipótese do que se 
ouviu; /: truncamento; MAIÚSCULA: entoação enfática; ::: prolongamento de vogal; ... : pausa de 
qualquer extensão; ((       )) comentários do transcritor ou do analista . 
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P- à escola... também uma locução adverbial... preposição 

mais... substantivo... faz a circunstância de?... 

Aos-  lugar.. 

P- lugar 

P- e ... com o diretor.. tamBÉM... é uma:... locução adverbial 

mais preposição mais substantivo só que essa é de.. companhia...  

A4- companhia... 

(...) 

P-  em análise sintática tudo... tanto faz ter ... o advérbio quando 

é locução adverbial tudo se chama de adjunto adverbial com a 

mesma circunstância... tudo é adjunto adverbial na mesma 

circunstância... 

A5- professor qual é o (               ) 

P- (            ) então... hoje nós vamos chamar de adjunto... 

adverbial de... tempo 

A6- aqui... hoje... 

P- O dois... é um adjunto... adverbial... de...  

A2- tempo... 

P- tempo também... e três?... é o adjunto...adverbial... de...   

A2- adverbial de lugar... 

P-  lugar...e o quatro....  é o adjunto.. adverbial... de.... 

companhia... é o adjunto adverbial de companhia... 

A6- (são três elementos) são três elementos (          ) a regra...  

P-é verdade... é verdade...mas o... o... a composição básica dela 

primeiro  é a preposição... preposição... e o núcleo é o... é o 

substantivo... o núcleo é o substantivo... tá? Olha... as 

circunstâncias dos adjuntos adverbiais não param por aqui... 

gente... são MUItas as circunstâncias... são muitas... de/de 

posição... de concessão... de conformidade.. de causa... tá? 

vejamos aí... os exemplos da apostila (pausa) o exemplo aí... 

“saiu da igreja... achou  Anselmo na praça esperando por ela... 

(isso sim) explicou pra moça estupefata.. fui trabalhar hoje não... 



 

 8
 

sismei de vir aqui...”  vejam só os adjuntos adverbiais... da 

igreja... na praça... e aqui são de quê gente?...   

 

No recorte acima atentamo-nos para a organização da interlocução na aula de 

português, considerando a centralidade dispensada pelo professor à metalinguagem. 

Como se pode ver, os turnos de fala do professor são sempre mais longos, mantendo sob 

seu domínio a detenção e a distribuição da palavra, enquanto os alunos têm participação 

escassa, nesse processo. Como os dados nos mostram, estes quase nunca perguntam, 

respondem perguntas que exigem respostas óbvias, justamente porque não há no 

cômputo das perguntas do professor o desafio ao aluno para a busca de novas perguntas 

e diferentes respostas. Na verdade, os pares de perguntas-respostas funcionam muito 

mais como uma estratégia de dar fluxo à aula.  

Para Ehlich (1986), das circunstâncias que afetam as condições de realização do 

discurso de sala de aula resultam que o aluno não mais se reconhece partícipe do jogo 

que requer o processo de ensino-aprendizagem e, por isso mesmo, recusa-se a aprender 

ou é forçado a aprender. Daí porque o discurso de sala de aula é marcado de ações 

linguísticas que revelam um trabalho de superação das contradições que se interpõem 

no processo de ensino-aprendizagem no espaço escolar.  

Uma das formas linguísticas caracterizadoras da ação da escola a que Ehlich se 

refere é a pergunta didática que, diferentemente das perguntas do cotidiano – feitas para 

a obtenção de uma resposta desconhecida por quem pergunta -, funciona como um 

mecanismo didático a que o professor recorre para aferir conhecimentos, pois o 

professor que formula a pergunta já conhece a resposta. 

Uma vez que a distribuição da palavra está centrada no professor, a pergunta 

cumpre a função desencadeadora de interesse do aluno pelo objeto de ensino, mesmo 

que o alcance de tal interesse esteja, muitas vezes, implicado no reconhecimento do 

jogo, por parte do próprio aluno que entra neste processo interativo porque compreende 

que o mecanismo pergunta-resposta faz parte do funcionamento da aula. 

No recorte em análise podemos identificar dois tipos de perguntas didáticas: 

a) Do tipo múltipla escolha, em que o professor apresenta uma única alternativa: então 

vejam só o tanto de advérbios e locução adverbial que nós temos aqui.... hoje... à 

tarde... com o diretor... à escola... qual é o único advérbio?... O modificador único 
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restringe a opção do aluno, orientando-o a identificar uma única resposta como certa. 

Do mesmo modo a pergunta: à tarde... é advérbio ou locução adverbial?, orienta o 

aluno a escolher uma das duas alternativas apresentadas; 

b) Do tipo preenchimento de lacunas, tais como: é... é... é... o advérbio de?... ; é a  

locução adverbial... (     ) preposição mais um substantivo... o conjunto... faz a 

circunstância de?....;  à escola... também uma locução adverbial... preposição mais... 

substantivo... faz a circunstância de?... Veja que as perguntas do professor exigem 

respostas óbvias e já estabelecidas pelo texto base que orienta cada sequência da aula, 

inclusive os exemplos que o professor toma como dados para a sua explicação. 

Mas há um dado que nos mostra que a situação de interação produz rupturas, 

rompe com a linearidade prevista, abrindo espaços para o acontecimento da aula. 

Enquanto a definição das três locuções adverbiais espaço-temporais (à escola hoje, à 

tarde) é introduzida pelo professor, através de perguntas didáticas, este opta por 

introduzir a definição de com o diretor sem o auxílio da pergunta didática. Uma 

hipótese para essa decisão é a de que o professor joga com pressuposição do outro, ou 

seja, com a dificuldade que o aluno teria para responder à pergunta. Nesse sentido, a 

explicação direta cumpre a estratégia de oferecer resposta pronta ao aluno, evitando 

assim a dúvida ou o “erro”. Observe que o operador também sinaliza para a inclusão de 

sentidos novos que o professor pressupõe não estarem no universo de referência do 

aluno, funcionando como um acréscimo ao que o aluno já sabe, uma antecipação ou 

interdição à manifestação da dúvida ou desconhecimento do outro.  

As intervenções escassas dos alunos, na sequência interlocutiva, reforçam a 

nossa hipótese, ou seja, quando A4 diz, evasivamente: companhia, pode ser um gesto de 

concordância com o que é dito, mas pode também ser a manifestação da dúvida. Essa 

última hipótese ganha consistência se atentarmos para a interlocução de um outro aluno 

também em relação à definição de com o diretor como locução adverbial: A6- ( são três 

elementos ) são três elementos (          ) a regra... O aluno faz uma observação quanto ao 

número de elementos que compõem a locução adverbial e apela para a regra, uma vez 

que nos exemplos anteriores, o professor apresentou locuções adverbiais constituídas 

apenas de dois elementos (preposição mais advérbio), ou seja, com o diretor é uma 

preposição formada de três elementos e não de dois, como nos exemplos anteriores, o 

que motiva a dúvida do aluno.  
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No entanto, a dúvida do aluno não apresenta consequências para alavancar a 

aula. Justamente porque há uma sequência ditada pelo planejamento do professor, 

quando o aluno expressa dúvida, este é silenciado pela explicação breve e pouco 

convincente do professor (é verdade... é verdade...mas o... o... a composição básica 

dela primeiro é a preposição... preposição... e o núcleo é o... é o substantivo... o núcleo 

é o substantivo... tá?), o que evidencia um discurso ancorado na certeza do 

conhecimento que se pretende ensinar, de tal modo que não há espaço para a dúvida. 

Antes, a explicação, as paráfrases tão presentes no discurso de sala de aula, traduzem o 

desejo de anulação da dúvida, de alcance da verdade absoluta.  

Assim é que podemos falar da hierarquia de vozes no discurso pedagógico: a voz 

do texto ou do manual didático, da apostila, que conduz o objeto a ser transmitido, a voz 

do professor, que medeia o texto, cria e organiza certas condições didáticas para que tal 

objeto seja ensinado (daí a estratégia da pergunta didática, por exemplo) e a voz do 

aluno que quase sempre é silenciada na base hierárquica do discurso de sala de aula.  

 

4. A heterogeneidade contida pelo conteúdo de ensino 

  

Os exemplos que se seguem nos mostram como o conteúdo se impõe para 

silenciar a pergunta, a dúvida do aluno, funcionando como um mecanismo unificador da 

heterogeneidade constitutiva da sala de aula.  

 

Exemplo [2] 

P- então pessoal... vejam só... se aqui não tivesse escrito a 

palavra alguém ...  ((vozes)) não vamos dispersar... não vamos 

dispersar...olha... se aqui não tivesse a palavra alguém... só 

assim arrumaram a sala... o sujeito seria indeterminado... a idéia 

do indeterminado é essa... alguém arrumou e não consegue se 

identificar quem foi  ó...  assaltaram uma loja na noite anterior... 

então alguém foi lá  e assaltou.... achar quem foi... 

((vozes)) 

(...) 

A5-Professor...  
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A8- eu não entendi nada 

A9- eu entendi aqui... 

((vozes)) 

A9-  professor ...  

P- oi... 

A9- nesse texto se não tivesse (alguém) tivesse arrumaram a 

sala...seria... indeterminado?... 

P- indeterminado... ao menos... 

A9-  o verbo teria  alguém  mas é indeterminado porque  não... 

porque não aparece... 

((vozes )) 

A13- mas não foram eles?... arrumaram/arrumaram... e/essa 

desinência verbal aí... ela vai me dar a pessoa... certo?...   

Aos- mas eles quem? 

A13- a pessoa são eles... 

P- depende...  

(( vozes)) 

A13- eles arrumaram...  

A2- eles quem J.? 

(...) 

P- se você  encontrar apenas o verbo na terceira pessoa do 

singular... olha só... essa primeira regra do indeterminado... 

qualquer verbo na terceira pessoa do singular... sem que 

apareça... na frase do texto nenhuma palavra assumindo a 

função do sujeito... então se eu disser assim arrumaram a sala... 

não tem nenhuma palavra aí sendo sujeito... então o sujeito vai 

ser indeterminado... ele existe e ninguém sabe identificar quem 

foi... agora simplesmente se houver dizendo que  eles 

arrumaram a sala... qual é a função sintática do eles? esse eles 

vai ficar desocupado? Não pode ficar desocupado... ele é o 

sujeito simples agora... então tudo depende se está escrito ou 

não...  
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A13- não tá escrito mas eu posso (            )...  

((vozes)) 

P- Diga 

(vozes) 

P- é... que a frase tá a ordem inversa...  

((vozes)) 

P- nós - não - podemos – misturar- os critérios... (pausadamente) 

nós tamos analisando o critério mor-fos-sintático não 

semântico...  

A12- Professor...(          ) 

P-  ele não pode ficar desocupado qual vai ser a função dele?.. 

A12 – sujeito simples... 

((vozes)) 

P- Todas as palavras recebem classificações... 

((vozes)) 

A12- professor... o indeterminado não tem verbo?... 

P- Agora que vem a expressão matemática... função sintática 

dos pronomes relativos  

A12- professor... 

P- veja só aqui... diga...  

A12- se fosse assim... ninguém  (       ) aí é   (sujeito simples ) 

P- Também... sujeito simples... sujeito simples... sujeito 

simples... 

(vozes) 

P- porque a palavra ninguém não pode ficar desocupada... ela 

tem que ter a classificação morfossintática... 

A12- Professor... no caso todos também  (         )  todos ficaram. 

ou todos... comem... todos comem... 

P- isso...sujeito simples... sujeito simples... ((vozes)) 

P- continua aí... gente... presta atenção agora nos pronomes 

relativos... olha os pronomes relativos... atenção... 
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No exemplo 2, o professor trabalha com a noção de sujeito indeterminado, mas 

os alunos trocam conversas paralelas, ou seja, mesmo cerceados pelas normas 

disciplinares da sala de aula, os alunos subvertem essas regras e produzem um discurso 

paralelo ao do professor. Para conter a heterogeneidade própria da sala de aula, o 

professor apela para o conteúdo de ensino enquanto recurso à interdição (...então 

pessoal... vejam só... se aqui não tivesse escrito a palavra alguém ...  não vamos 

dispersar... não vamos dispersar...olha...),  e assim tem a chance de prosseguir a aula, 

mas não por muito tempo, pois as vozes recomeçam, trazendo nas contrapalavras dos 

alunos sentidos de (in)compreensão (eu não entendi nada...; eu entendi aqui...). Uma 

aluna (A9) tenta dar sua contribuição, formulando hipóteses (nesse texto se não tivesse 

(alguém) tivesse arrumaram a sala...seria... indeterminado?...), mas sua enunciação não 

é tomada pelo professor como questão relevante para a aula, ou seja, a aluna não é 

reconhecida pelo professor como uma interlocutora. 

Na sequência da interação, outras dúvidas e questionamentos vêm à tona. Um 

aluno manifesta sua dúvida quanto à definição de sujeito indeterminado (mas não foram 

eles?... arrumaram/arrumaram... e/essa desinência verbal aí... ela vai me dar a 

pessoa... certo?.).  Como a atenção do professor está menos voltada para os gestos de 

compreensão ou incompreensão dos alunos e mais atenta ao cumprimento de 

informações sobre as definições gramaticais, a pergunta do aluno é silenciada com o 

próprio conteúdo gramatical (continua aí... gente... presta atenção agora nos pronomes 

relativos... olha os pronomes relativos... atenção...). Nesse processo, privilegia-se a 

informação sobre o conteúdo gramatical e desloca a voz do aluno ( voz que emerge pela 

dúvida, pela hipótese) para o centro unificador.  

Se olhadas nos interstícios, as práticas interlocutivas revelam que nem tudo está 

dado no processo educacional. Apesar da fixidez dos conteúdos e das práticas 

pedagógicas, no interior desse processo tão bem demarcado, emergem rupturas capazes 

de alterar práticas pedagógicas, deslocando o professor do centro de um saber absoluto. 

É certo, como adverte Geraldi (1991), que tais fatos em si não são suficientes para 

alterar a identidade do projeto contemporâneo que atribui ao professor um "exercício de 

capatazia" frente aos conteúdos já produzidos e confinados a uma "parafernália 

tecnológica".  
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5. Conclusão 

A partir da análise dos dados, procuramos mostrar que o conteúdo ainda se 

apresenta como um recurso de manutenção da ordem do discurso de sala de aula. Nas 

aulas de língua portuguesa, a disciplina gramatical ainda ocupa lugar privilegiado. É 

com base nela que o professor de português organiza a interação em sala de aula, 

sequencia conteúdos a serem ensinados, privilegia o que deve ser retido pelo aluno. Por 

esse gesto reifica-se o conteúdo gramatical porque o professor o toma como única 

possibilidade e, por esse gesto, o aluno é levado apenas a reconhecer a existência da 

distinção entre uma língua que a escola ensina como única legítima e correta e a dele 

próprio que deve ser substituída tão logo adentre os muros escolares.  

Submetidos a uma única variedade de língua descontextualizada de situações de 

interação que requerem o uso da mesma, os alunos são distanciados de outras realidades 

linguísticas e, por isso, são cada vez mais silenciados. Por um lado, o aluno desconhece 

situações de uso da língua padrão porque o ensino desta se dá apenas por abstrações, 

acima das condições históricas; por outro lado, as situações em que ocorrem outras 

variedades de uso são excluídas do espaço escolar. O trabalho de configuração do 

discurso didático traz as marcas dessa contradição. 

Assim, ao propormos uma reflexão sobre o que ocorre discursivamente, no 

processo de ensino/aprendizagem de língua materna, observamos que no processo de 

interlocução na sala de aula, alunos e professores vão sendo constituídos numa relação 

às vezes tensa, às vezes negociadora, num mosaico de vozes que envolvem não somente 

professor e aluno, mas também a voz da ciência, a voz do livro didático, a voz 

institucional, etc, que determinam e refletem as condições de produção do ensino e dão 

contornos à identidade do professor de língua materna. 
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