
ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO (EMP): O DISCURSO DOS PROFESSORES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE UMA
POLÍTICA PÚBLICA, QUE ATUAM EM UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, NA CIDADE DE PELOTAS/RS

Cícero Augusto Kurz Lemes[i]

Maurício Aires Vieira[ii]

Eixo temático: ESTUDOS SOBRE LINGUAGEM

Resumo

Este artigo tem o objetivo de analisar o discurso dos docentes, sobre a implantação do ensino médio
politécnico a partir de práticas linguageiras oriundas de entrevista. A entrevista é entendida como um
dispositivo de produção de discurso, que permite condensar várias situações de enunciação (DAHER; ROCHA;
SANT´ANNA, 2004), fazendo emergir uma fala portadora de considerações relevantes sobre o trabalho. A
análise do material ancora-se na perspectiva da teoria dialógica do discurso (BAKHTIN, 2003; BAKHTIN;
VOLOCHINOV, 2004) em interlocução com a teoria da enunciação (BENVENISTE, 1989, 1995) e os estudos
sobre o trabalho (SCHWARTZ, 2003).
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Abstract

This article aims to analyze the discourse of teachers on the implementation of the polytechnic high school
language practices arising from the interview. The interview is understood as a device for producing speech,
enabling condense several situations of enunciation (DAHER; ROCHA; SANT’ANNA, 2004), giving rise to a
speech bearer of relevant considerations on labor. The analysis of the material is anchored in the perspective
of the dialogic theory of discourse (BAKHTIN, 2003; BAKHTIN, VOLOSHINOV, 2004) in dialogue with the
theory of enunciation (BENVENISTE, 1989, 1995) and studies on labor (SCHWARTZ, 2003).
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O CONTEXTO

Considerando as práticas docentes um dispositivo de acesso a uma dada ordem de saberes e as situações de
fala um espaço propício para a subjetivação e a revelação de especificidades dessas práticas profissionais, na
procura de gerar investigações que articulam as relações existenciais no ambiente escolar, este processo
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investigatório tem como foco o discurso e as percepções que um corpo docente de profissionais, que atuam
na Educação Básica, Ensino Médio, possuem sobre a implantação do Ensino Médio Politécnico (EMP), levando
em consideração o método, a concepção e inserção desses professores no processo. Para tanto, tomo para
investigação uma escola estadual de ensino médio, localizada na cidade de Pelotas/RS, que possui, no quadro
docente, servidores concursados e contratados (temporários), os quais têm vivenciado uma indisposição,
segundo relatos feitos nas reuniões pedagógicas, com a implantação do “novo”[iii] sistema de ensino,
intitulado Ensino Médio Politécnico , instaurado pelo governo do estado no Rio Grande do Sul, por meio da
Secretária de Educação – SEDUC (órgão central), no ano de 2012.

Por este prisma, esta análise diagnóstica justifica-se devido a um entrave (resistência) na modificação do
trabalho docente, observado, por mim (coordenador do EMP), no ano de 2012, nas reuniões pedagógicas
semanais, levando em consideração o relato de alguns professores, sobre a implantação dessa política pública
governamental. A situação pode ter se agravado pela expressiva demanda de reformulações e adequações,
seja em relação ao modo como o método foi instaurado, seja em relação aos contextos e concepções
apresentados pelo EMP. Por esse motivo, a necessidade de se investigar a resistência, por parte dos
professores, com a implantação desse método educacional.

A fim de desenvolver a análise, considerei os pressupostos da teoria dialógica do discurso em interlocução
com estudos sobre o trabalho. Nesta interface, a linguagem é compreendida como constitutivamente dialógica
(BAKHTIN, 2003), pois, ao mesmo tempo em que faz referência a já-ditos, antecipa dizeres, configurando um
dinamismo textual, já que mantêm uma permanente relação com discursos outros, nem sempre aparentes.
Tal rede de dizeres também se faz presente nas práticas linguageiras do trabalho, o que exige uma análise de
sua discursividade como uma contribuição para conhecer, ainda que em parte, características da atividade de
trabalho do professor.

DIALOGISMO E ATIVIDADE DE TRABALHO

A teoria dialógica do discurso caracteriza-se como um conjunto dos princípios e ideias que o filósofo e
pensador russo Mikhail Bakhtin e seu Círculo desenvolveram durante vários anos em diferentes obras. Muitas
são as noções e conceitos propostos por Bakhtin que subjazem sua produção intelectual. Destaco, no decorrer
da reflexão, os que me parecem fundamentais para análise do material. Carlos Alberto Faraco (2003), na obra
Linguagem e diálogo: as ideias linguísticas do Círculo de Bakhtin, apresenta, com profundidade, em
linguagem fluente e agradável, características do pensamento bakhtiniano sobre a linguagem. Para tanto,
examina e contextualiza, de maneira ampla, o projeto intelectual do Círculo de Bakhtin a partir da concepção
de linguagem do Círculo de sua filosofia de linguagem, que era de constituir uma prima philosophia (voltada
para a unicidade do ser e do evento) e uma teoria marxista da superestrutura. Isto significa dizer que, para o
Círculo, a infra-estrutura pode até determinar a superestrutura, entretanto, isso ocorre através de mediações
muito finas e complexas que é necessário desvendar (em contraste com a causalidade simples, direta e
unilinear que a concepção do marxismo sugeria).

A linguagem para o Círculo Bakhtiniano é uma atividade dialógica, cujos parceiros da comunicação discursiva,
locutor e interlocutor, inscritos social e historicamente, ocupam um espaço ativo responsivo nas trocas
verbais (BAKHTIN, 2003). Importa, sob esse enfoque, a “língua em sua integridade concreta e viva”, o
discurso. Sem dispensar as “relações lógicas”, tratadas pela linguística (aspectos sintáticos, lexicais e
semânticos), Bakhtin (1997, p.181) enfatiza as “relações dialógicas”, próprias do campo do discurso, no que
tange às particularidades da linguagem e das relações de sentido que se estabelecem em qualquer parte do
enunciado.

A fundamentação da teoria bakhtiniana é perpassada pela noção de dialogicidade, ou seja, os conceitos
desenvolvidos pela teoria consideram a constante relação de alteridade “eu” / “outro”. O dialogismo é uma
propriedade da linguagem (discurso) que estabelece relações responsivas com discursos de outrem em
diferentes direções: ressonâncias de outros discursos, respostas a dizeres diversos, projeções e/ou
antecipações (orientação para o discurso-resposta) (BAKHTIN, 2003; BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2004). Essa
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inter-relação com discursos de outrem caracteriza a dinamicidade da linguagem, sua natureza heterogenia e
sua inconclusividade constitutiva. O enunciado materializa-se pela interação entre indivíduos em um
espaço-tempo determinado. É dialógico, ideológico e histórico.

Sendo a linguagem dialógica e o sujeito construído pelo discurso (na relação “eu” / “outro”), ressalta-se que o
sujeito também é dialógico e heterogêneo. Essa concepção corrobora a ideia de que o sujeito não é a fonte de
seu dizer, mas sim constitui-se heterogeneamente, ou seja:

(...) o objeto do discurso de um locutor, seja ele qual for não é objeto do discurso
pela primeira vez neste enunciado, e este locutor não é o primeiro a falar dele. O
objeto, por assim dizer, já foi falado, controvertido, esclarecido e julgado de diversas
maneiras, é o lugar onde se cruzam, se encontram e se separam diferentes pontos
de vista, visões de mundo, tendências. Um locutor não é o Adão bíblico, perante
objetos virgens, ainda não designados, os quais é o primeiro a nomear (BAKHTIN,
1997, p.319).

Os indivíduos agem em determinadas esferas de atividade que implicam a utilização da linguagem na forma
de enunciados. Estes são determinados pelas condições específicas e finalidades de cada área. Assim, essas
esferas de ação ocasionam o aparecimento de certos tipos de enunciados que se estabilizam precariamente e
que mudam em função de alterações que vão ocorrendo. Daí a afirmação de que cada esfera de utilização da
língua elabora tipos relativamente estáveis de enunciados, que estão em inter-relação com a atividade de
trabalho.

A abordagem ergológica, protagonizada por Schwartz (2007), pressupõe diferentes olhares e o trânsito entre
diferentes saberes acerca do trabalho. Assim, além das áreas de conhecimento correspondentes aos
componentes curriculares ditos científicos, devem ser levados em conta os saberes erigidos pelos próprios
trabalhadores no cotidiano do trabalho, com suas interrogações permanentes a tais componentes. A
dinamização da relação entre conhecimento científico e experiência singular no trabalho do dia a dia é tomada
por essa abordagem de maneira a suscitar um compartilhamento de saberes e um compromisso ético. Desse
modo, formam-se parcerias entre pesquisador e trabalhadores (docentes), na busca solidária de
possibilidades de transformação de situações de trabalho.

Desse modo, o objeto do discurso é o ponto de intersecção em que se encontram diferentes opiniões.
Diferentes relações de sentido, que interferem na constituição do sujeito.

O DISCURSO COMO FORMA DE PERCEPÇÃO (DIALOGISMO E MARCAS DE PESSOALIZAÇÃO)

Tendo em vista a importância da criação de espaços de dizer para o trabalhador reconhecer seu próprio
trabalho (Schwartz, 2003) e a importância da palavra (enunciado) para a (co)construção do sujeito e dos
sentidos em relação ao outro (Bakhtin, 2003), foi desenvolvida uma metodologia de entrevista, procurando
proporcionar a verbalização do trabalhador (professor).

A gravação em áudio da entrevista do docente, elaborada com 09 (nove) perguntas sobre a implantação do
EMP, foi realizada, individualmente, em horário pré-agendado, com 02 (dois) representantes de cada área do
conhecimento (Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Matemática), totalizando 08 (oito)
entrevistas, levando em consideração o tempo de serviço, – até 05 (cinco) anos, de 05 (cinco) até 20 (vinte)
anos e acima de 20 (vinte) anos – conforme possível colocação em cada área do conhecimento, buscando 02
(dois) representantes com tempos de serviço diferentes (as gravações foram transcritas para a constituição
da materialidade de análise do processo diagnóstico), pois

o saber que acompanha o gesto na atividade não é imediatamente visível ao se
colocarem em ação as técnicas de observação do trabalho. A entrevista com os
sujeitos individuais/coletivos permite fazer emergir uma fala portadora de
informações relevantes sobre o trabalho, mas sob a influência da
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descontextualização e da “variação semântica inerente ao funcionamento dos
diálogos (BOUTET, 1995, p.255).

Sendo assim, passei a considerar a entrevista um procedimento de coleta de uma nova situação de
enunciação que reúne entrevistador e entrevistado, situada num certo tempo e espaço determinado,
revestida de um certo ethos, com objetivos e expectativas particulares.

Não se trata de uma mera ferramenta de apropriação de saberes, representando,
antes, um dispositivo de produção – captação de textos (retomada) – que permite
condensar várias situações de enunciação ocorridas em momentos anteriores
(DAHER; ROCHA; SANT’ANNA, 2004).

Cabe nesse momento elucidar que a escolha pela entrevista, como procedimento metodológico do processo
de diagnóstico, não se deteve a tipificação entre as categorias existentes (estruturada (formalizada),
semiestruturada, livre ou aberta, dentre outras), por acreditar que essa padronização o torna estanque, o que
vai de encontro ao que defendo e me ancoro como referencial teórico (Bakhtin), que acredita que as relações
desenvolvem-se na inter-relação dos/sobre os processos e atos de fala (discurso), tornando-os ideológicos,
heterogêneos, dinâmicos e dialógicos.

A meu ver, seria uma junção entre o conceito de entrevista semiestruturada partindo de Triviños (1987) e o
desenvolvido por Gil (1999), sobre entrevista estruturada (formalizada).

(...) parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que
interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas,
fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do
informante. Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu
pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo
investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa
(TRIVIÑOS, 1987, p. 145).

No caso da entrevista estruturada, ou formalizada, advindo de Gil (1999), se desenvolve a partir de uma
relação fixa de perguntas, cuja ordem e redação permanecem invariáveis para todos os entrevistados que
geralmente, são em grande número. Por possibilitar o tratamento quantitativo dos dados, este tipo de
entrevista torna-se o mais adequado para o desenvolvimento de levantamentos sociais.

Por tanto, o tipo de entrevista utilizada, seria um processo intermediário, entre a entrevista estruturada e a
semiestruturada. Nesse contexto, classificaria como uma entrevista dialogizada, por partir de situações e/ou
considerações já explicitadas anteriormente por um indivíduo ou por um coletivo de pessoas, em outro espaço
e tempo, que deram um aporte para que o pesquisador formulasse perguntas, relativas à abordagem de tudo
que envolveu uma temática específica, as quais instigaram posterior verbalização do entrevistado, o qual não
sofre interferência alguma, durante o seu dizer. O entrevistador (pesquisador) faz perguntas diretas e deixa o
entrevistado falar livremente sobre cada uma delas, à medida que reporta à temática.

Esse método desencadeia uma participação efetiva do pesquisador e uma disposição do pesquisado de se
mostrar frente ao pesquisador. Por tanto, passemos a observar trechos das entrevistas sobre a implantação
do EMP.

- Tempo de trabalho: até 05 (cinco) anos / Área: Linguagens e suas tecnologias
P – Qual é a concepção que você tem sobre o ensino politécnico?

Colaborador A – acho bem interessante, porque abre a possibilidade... ah... de opções para o
aluno... né... ele abre um leque não só para questão da faculdade, da graduação, mas também
para o mercado de trabalho... e acho que isso expande muito mais a questão da interação como
cidadão...
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- Tempo de trabalho: de 05 (cinco) até 20 (vinte) anos / Área: Linguagens e suas tecnologias
P – Qual é a concepção que você tem sobre o ensino politécnico?

Colaborador B – ensino politécnico... ensino politécnico... ah... é... hum... é o conhecimento
geral...conhecimento de um todo...geral... eu estar dentro ou eu estar inserido dentro de um
conhecimento ou eu conhecer um pouquinho para eu conseguir escolher para onde eu quero
ir...para eu saber onde eu quero...o que eu quero... não é... É!... uma politecnia...eu não vou ser
técnico em várias atividades...não vou ser técnico em várias áreas... NÃO!... mas eu vou
conhecer as várias áreas e vou conseguir me inserir e escolher um caminho para mim...
- Tempo de trabalho: acima de 20 (vinte) anos / Área: Ciências da Natureza e suas tecnologias
P – Qual é a concepção que você tem sobre o ensino politécnico?

Colaborador C – se eu disser o que eu penso tu não vai gostar... ((risos))... não... não... vou
falar... para mim, foi um porcaria... fizeram isso só para passar os alunos... na realidade não se
forma aluno para nada... não se forma aluno para prestar vestibular... para ENEM... para nada...
é para as meninas irem trabalhar numa casa de família... e os meninos trabalhar numa
marcenaria... num supermercado... essa é minha opinião... e... ah... eu não gosto... e fizeram isso
só para o índice de aprovação ser maior e agora eles vão para televisão e dizem que todo mundo
passou e que melhorou o ensino médio... todo mundo passou, mas todo mundo passou e
ninguém é formado para nada... ninguém sabe nada... tu não depende de conteúdos... tu não
depende de nada...

Neste instante, podemos verificar um rompimento na concepção sobre o EMP, quando o Colaborador A
acredita que “acho bem interessante, porque abre a possibilidade... ah... de opções para o aluno...”, o
Colaborador B diz que “ensino politécnico... ensino politécnico... ah... é... hum... é o conhecimento geral...
conhecimento de um todo... geral...”, e o Colaborador C relata que “se eu disser o que eu penso tu não vai
gostar... ((risos))... não... não... vou falar... para mim, foi um porcaria... fizeram isso só para passar os
alunos... na realidade não se forma aluno para nada... não se forma aluno para prestar vestibular... para
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio)... para nada...”. Nos três enunciados, percebemos as ressonâncias
discursivas, que relatam formas de compreensão e de manifestação quando instigados a narrar sobre o EMP,
o que já apontam para uma justificativa e demonstração da resistência. Ocorre uma quebra nas formas e na
construção dos sentidos, que nos revelam uma possível resistência se compararmos as expressões “abre a
possibilidade... para o aluno” (Colaborador A) em relação a “não forma o aluno para nada” (Colaborador C). O
descrédito e a estagnação em contra partida a possibilidade revelam facetas discursivas próprias do campo do
discurso, demonstrando que a oposição (resistência) é velada e revelada no interior dos enunciados.

E as marcas discursivas seguem na sequência, “é para as meninas irem trabalhar numa casa de família... e os
meninos trabalhar numa marcenaria... num supermercado... essa é minha opinião... e... ah... eu não gosto...
e fizeram isso só para o índice de aprovação ser maior e agora eles vão para televisão e dizem que todo
mundo passou e que melhorou o ensino médio...” (Colaborador C), que demonstram por meio do advérbio de
negação “não” e do pronome pessoal “eu” um alto grau de pessoalização e de posicionamento perante o
assunto tratado, o que evidencia nessa fala a concepção distorcida e desconhecida sobre o EMP, a qual marca
características da resistência.

O CORPO EM SI

Ao ser instigado a falar sobre o dito e o não dito na atividade docente, mediante a pergunta feita na
entrevista, a condição em que fica quando não há uma orientação de como proceder em determinada
situação (Se o ensino politécnico tem como base o trabalho interdisciplinar, como trabalhar
interdisciplinariamente sem que haja um estudo de currículo anterior?
), o professor (colaborador B) apresenta uma resposta, que merece uma atenção especial.

05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/ensino_medio_politecnico_emp_o_discurso_dos_professores_sobre_a_i.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.5-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Colaborador C – estudo de currículo?
!... ((risos))... sabe quando eu ouvi falar nisso?
... naquela tua reunião... 34 (trinta e quatro) anos de trabalho meu filho... e ouvi agora isso... mas fora
de brincadeira... é claro que é importante... mas quem para e pensa sobre isso?
... me diz?
... isso tudo para mim... é uma jogada do governo... como tantas outras que já vi... só para mostrar o
índice de aprovação maior... só querem resultado... não importa qual for... ou que tipo for... o
professor está desmotivado... tu bem vê isso... né?
!... em todos os sentidos... desde o salário até a sala de aula... o professor em si... eu sinto... porque
antigamente a categoria era bem mais unida que hoje... né... tanto nas greve... que nas greve todo
mundo dizia... vamos parar... e todo mundo parava... hoje param dois, três e a maioria não para... e
antigamente todo mundo parava... inclusive nós aqui da escola estamos com... nós não eu né...
estamos com 19 (dezenove) dias por receber... porque tiraram 19 (dezenove) dias... depois mais tarde
eles abonaram a falta... mas não se recebeu em dinheiro os 19 (dezenove) dias parados... tudo isso
reflete... entende... se já trabalhar sozinho é complicado... imagina com todo mundo junto... eu até
achei muito legal... as dinâmicas que interação né... é assim que chama?
!... ((risos))... que tu faz com a gente nas reuniões e agora já tá todo mundo falando das formações...
ou não sei como chama que teremos no ano que vem contigo... isso é legal!... mas é para os novos... a
gente participa, porque... é algo diferente... e também é legal ter alguém que se importa com a gente...
que vê o nosso lado... que está junto e sabe o que sentimos... e o que realmente precisamos... ainda
bem que mesmo sendo o coordenador do ensino politécnico... tu ainda é um de nós... ainda é
professor... e isso faz diferença... tu tá aqui... junto... é teu mundo também...

Do ponto de vista enunciativo, o uso do “a gente”, em “...a gente participa, porque... é algo diferente... e
também é legal ter alguém que se importa com a gente...”, pode ser considerado como o singular “eu”, uma
vez que, como afirma Borges (2004), pode se materializar como o mais alto grau de pessoalização. Essa
ocorrência, segundo Benveniste (1985), implica uma atenuação da afirmação marcada do “eu”, tornando-a
mais branda. Na perspectiva dialógica, considerando o espaço inter-relacional instaurado entre a atividade de
linguagem e a atividade de trabalho, percebemos, no movimento dos enunciados, uma evolução da inscrição
da pessoa no discurso em que o uso do “a gente” em vez de “eu” exprime, de modo modesto, a experiência
particular do professor, um efeito singular de vivenciar o trabalho.

O ser humano no trabalho, como afirma Schwartz (1997), é atravessado por uma dramática do uso de si, que
confirma a dimensão de debate entre as normas antecedentes e as renormalizações. O uso de si tanto pode
ser uso de si pelos outros (métodos, prescrições, coletivo) como uso de si por si (foco na renormalização, na
história). O uso de si por si remete ao não antecipável, à experiência pessoal, que indica que a atividade de
trabalho é sempre em parte inédita. No trecho “...estudo de currículo?
!... ((risos))... sabe quando eu ouvi falar nisso?
... naquela tua reunião... 34 (trinta e quatro) anos de trabalho meu filho... e ouvi agora isso... mas fora de
brincadeira... é claro que é importante... mas quem para e pensa sobre isso?
... me diz?
... isso tudo para mim... é uma jogada do governo... como tantas outras que já vi... só para mostrar o índice
de aprovação maior... só querem resultado... não importa qual for... ou que tipo for... o professor está
desmotivado... tu bem vê isso....”, demonstra os antecedentes (normas) e as projeções (renormalizações),
como pistas discursivas que mostram como o professor (re)elabora o seu fazer e como desenvolve as
perspectivas sobre o fazer. E, no trecho “... tu ainda é um de nós... ainda é professor... e isso faz diferença...
tu tá aqui... junto... é teu mundo também...”, trás uma perspectiva que aponta para o reconhecimento e
aproximação do fazer docente, atribuindo uma associação de interesses relativos a atividade docente.

Em outro momento da entrevista do professor (colaborador B), mediante pergunta feita pelo pesquisador (O
ensino politécnico não é um assunto atual. Há 20 anos, já se falava nisso. Por que você acha que somente
agora esse assunto tomou essa grande proporção?
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), relata a seguinte resposta:

Colaborador C – é... quando eu comecei a trabalhar... eu comecei a trabalhar com nota... era nota...
depois passou para conceito... depois de conceito passou para nota de novo... e agora voltou para
conceito outra vez... eu acho que se tivesse dado certo lá... a 20 (vinte) e tantos anos atrás... não teriam
passado para nota... teriam ficado com as avaliações por conceito... não são as pessoas... o problema é
com a gente... não interessa o tempo... lá naquela época... ou... ah... agora... o problema é que
ninguém sabe dizer como é para ser feito... simplesmente chegam e dizem... faça assim...e pronto...
ninguém te pergunta o que tu acha... ninguém... agora... que com as nossas reuniões é que as coisas
mudaram um pouco... tu já consegue argumentar e falar... e não estou falando... só porque estou na tua
frente... já passei da idade de poder falar o que eu acho... é que pela primeira vez alguém me ouvir...
ou me perguntou o que eu penso realmente... agora se pode falar... pode ser que nada mude... mas
alguém pelo menos parou e me escutou...

O emprego do “tu”, em “... ninguém te pergunta o que tu acha... ninguém... agora... que com as nossas
reuniões é que as coisas mudaram um pouco...”, e do “tu”, em “... tu já consegue argumentar e falar... e não
estou falando... só porque estou na tua frente... já passei da idade de poder falar o que eu acho....”, devem
ser considerados na relação comparativa entre as diferentes atividades (entrevistador e entrevistado).
Enquanto o “tu” do primeiro enunciado não define exatamente o referente, podendo incluir o “eu” e as
“outras” pessoas, possivelmente os outros professores, o “tu” do enunciado posterior tem referente definido,
remete ao pesquisador (por se tratar de um pesquisador/professor). Do ponto de vista dialógico, é importante
destacar que o outro – próprio do princípio de alteridade – é determinante para a constituição do sujeito, pois
é pelo outro, pelos horizontes de valores, que se instaura o reconhecimento de si. Tal princípio, observado na
transcrição da entrevista, permite afirmar que “devo ocupar uma posição em outro horizonte axiológico,
devendo, tornar-me outro em face de mim mesmo” (BAKHTIN, 2003, p.103). No enunciado em foco, a
confluência de vozes pode ser observada nos signos ideológicos “argumentar” e “falar” que, ao mesmo tempo
em que refletem um estado de “reflexão”, refratam o enfrentamento dessa situação, pois o professor afirma
que ninguém se importa com o que ele pensa, o que é ratificado pela locução “...ninguém...”.

No decorrer do primeiro enunciado, o “tu” parece ser mais pessoalizado. Embora não possam ser
considerados como “a segunda pessoa do singular pela primeira do singular”, “tu” por “eu”, também não seria
adequado, ao meu ver, considerá-los como a “segunda pessoa do singular pela terceira pessoal do singular”,
“tu” por “ele”, pois seria uma forma “genérica”, impessoal (FIORIN, 1996). Talvez seja o caso, nesta parte do
enunciado, de considerar um grau de pessoalização intermediário entre a “primeira pessoa do singular” e a
“terceira pessoa do singular”, nem reduzido a “eu”, nem expandido a “todos”. Uma possibilidade seria esse
“tu” incluir o “eu” e o “ele”, buscando uma identificação entre o entrevistado e entrevistador, os quais teriam
experiências similares em suas respectivas atividades de trabalho. Podemos entender, no plano dialógico,
que, ao mesmo tempo em que há uma aproximação entre entrevistado e entrevistador, há um
distanciamento de centros axiológicos, perspectivas valorativas, que permitem revelar características da
constituição heterogênea e singular do professor.

A posição de distância no tempo e no espaço, conforme Bakhtin (2003, p.117), “é fundamental para a
produção de conhecimento”. No caso da entrevista, o professor, ao ser instigado a falar sobre a atividade de
trabalho realizada, deixa emergir a “não-coincidência consigo mesmo”, em que o “eu” entra em conflito com o
seu “outro”, de modo a refletir sobre aspectos não contemplados no cotidiano escolar, como é o caso do
corpo. A dimensão do corpo como valor, para a teoria dialógica, situa-se nos planos ético e estético” e
somente pelo outro, pelo seu reconhecimento e sua atitude responsiva, que a valoração se materializa
(BAKHTIN, 2003, p. 44).

No trecho que se segue,

Colaborador C – fazer com a mídia fique sabendo que todo mundo estuda e todo mundo passa e na
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realidade ninguém sabe nada... e a culpa não é dos professores... é do sistema mesmo... a gente se
esforça... luta para que se consiga fazer tudo... mas é dos professores também... ((risos))... do sistema
e dos professores... e dos gestores também... a culpa não é só de uns... é de todos... quanta política eu
já vi ser implantada e nada... o diretor chega e diz... é só mais uma, nem se preocupem... tu sabe bem
como é...

Após a pergunta, retirada da entrevista, (Qual seria a intenção político-pedagógica do ensino politécnico?
), podemos observar que os verbos “esforçar” e “lutar” expressam a “tolerância”, a “necessidade” e a
“resistência” em relação ao trabalho escolar. Essa posição avaliativa, constituída na relação “eu” / “outro”,
seguida por “...luta para que se consiga fazer tudo... mas é dos professores também... ((risos))... do sistema
e dos professores... e dos gestores também... a culpa não é só de uns... é de todos... quanta política eu já vi
ser implantada e nada... o diretor chega e diz... é só mais uma, nem se preocupem... tu sabe bem como é...”
retrata a consciência de que nada pode ser feito para mudar, do limite alcançado. Tal forma discursiva
apresenta o acento valorativo, corroborado pelos advérbios “não” e “mais”, que instauram efeitos de sentido
de limitação (resistência).

A parte final do fragmento, “quanta política eu já vi ser implantada e nada... o diretor chega e diz... é só mais
uma, nem se preocupem... tu sabe bem como é...”, pode ser resumida à necessidade de auxílio de quem
aguenta às pressões e cobranças de um determinado ambiente escolar, que traz vozes sociais referentes a
outras instâncias de problemas recorrentes, mas é também um posicionamento avaliativo da própria situação
vivida, do contexto desfavorável e do agravante que se completa na ironia do reconhecimento de que essa
pessoa sou “eu” e não quem deveria ser. Esse tipo de análise corrobora para que possamos entender que há
resistência com a implantação do EMP.

Na análise em pauta, observamos dramáticas de um “corpo si”, que (re)significado no discurso sintetiza
efeitos de singularidade, como valores, experiências, saberes oriundos do debate de normas antecedentes e
renormalizações e do diálogo permanente com o outro.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

Mediante a observação das análises discursivas da entrevista foi possível concluir que há resistência com a
implantação do EMP, se dando dentro de um contexto representativo, tanto de classe quanto de ordem
pessoal. As variabilidades e a (re)elaboração do fazer docente, nos demonstram pistas da inserção dos
sujeitos e da dinamicidade dos discursos.

Com a análise diagnóstica efetuada, percebemos, nas vozes do discurso, o movimento dialógico das inscrições
de marcas de pessoa e traços avaliativos dos enunciados na construção da subjetividade. Ressalto ainda a
importância das nuanças de sentido das pessoas do discurso (a gente) que somente puderam ser observadas
pela análise no movimento dialógico dos enunciados em que projetam diferentes interlocutores. Tais
oscilações orientam para o fato de que o sentido não está colado à forma. Pela análise efetuada, foi possível
observar que o uso do “a gente” na entrevista não expressa necessariamente uma característica coletiva do
trabalho. Há variáveis de pessoalização, como nos mostra Borges (2004), que, ao serem problematizadas na
atividade de linguagem, se em um momento podem trazer aspectos dos gêneros da atividade, em outro
podem marcar o estilo pessoal do trabalhador.

Este processo investigatório norteou-se pela ideia de que o fazer científico encontra-se em constante
movimentação dialógica, se (re)formulando e se (co)construindo a todo momento, sem seguir um modelo
próprio, ainda que se tenha um objeto de análise bem definido: o discurso do professor sobre a implantação
do EMP. Por este prisma, e levando em consideração todas as análises feitas e a revelação do diagnóstico, um
processo interventivo faz-se necessário nesta instituição de ensino, que buscará contribuir para a dissolução
da resistência diagnosticada.
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