
A PRÁXIS EDUCATIVA NA PERSPECTIVA DIALÓGICA E POLIFÔNICA: realidade ou possibilidades?

MOTTA FILHO, Manoel[1]

RESUMO:

Em cada período da história pedagógica, a interação entre professor e aluno no processo de construção do
conhecimento teve características diferentes. Essas características se constituíram mediante influências do
contexto histórico no qual a escola estava inserida e a forma de organização escolar. Diante disso,
questiona-se: qual é a forma predominante de expressão e interação entre o professor e o aluno no contexto
escolar atual?
O que é necessário para um ensino pautado na concepção dialógica e polifônica?
O objetivo é compreender quais os desafios, possibilidades e contribuições de uma interação entre professor e
aluno pautada na práxis dialógica. A discussão tem como base estudos que oferecem as categorias para a
análise da organização escolar e as características da participação do aluno no processo educativo. O
desenvolvimento do estudo possibilitou concluir que as condições organizacionais do ensino condicionam a
uma abordagem monológica, pois não oferece tempo suficiente para uma interação que dialogue com as
necessidades do aluno. A perspectiva dialógica deve inserir-se em todos os âmbitos da prática docente,
articular-se com os conteúdos e conhecimentos, com as representações e sentidos que o aluno constrói a
partir de seu meio social e cultural. A possibilidade para inserção desta práxis está na organização conjunta
do ambiente escolar, juntamente com a mudança de foco do professor, pela qual não se foque apenas no
conteúdo ensinado, mas também no processo como condição para a qualidade e efetivação dos propósitos de
ensino.

PALAVRAS-CHAVE: Escola; Trabalho docente; Dialogismo; Polifonia; Interação.

Introdução

O Estudo que desenvolvemos neste trabalho inicia-se após análise de produções referentes à formação de
professores, a organização escolar e os processos de ensino da linguagem, juntamente com a interação entre
professor e aluno. Do diálogo com esta temática, surgiram questões ligadas a características da relação entre
o professor e aluno no processo educativo. Essa problematização dos dilemas enfrentados pelos professores
no desenvolvimento de sua atividade docente nos possibilitou verificar a necessidade de uma análise dos
condicionantes presentes nas relações que se dão entre os atores educacionais inseridos no contexto escolar.

Nas aulas de Arte, que é necessária a relação com as leituras que os alunos fazem de trabalhos artísticos, de
seu contexto social e de suas próprias produções, percebemos a importância da autonomia e do
desenvolvimento da consciência perceptiva, crítica e reflexiva para que o aluno possa internalizar
conscientemente os conhecimentos e articulá-los em diferentes situações, mediante suas necessidades. Com
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esta motivação e a proposta de uma educação mais democrática que não possibilite apenas o acesso à escola,
mas a aprendizagem com qualidade, propomos esta discussão.

Com a análise de algumas categorias de Bakhtin (2002), como: monologia, polifonia, interação, enunciação e
dialogismo, o objetivo é verificar quais os desafios, possibilidades e contribuições de uma práxis educativa
sobre a perspectiva dialógica. Aproximar este conceito do contexto escolar pode contribuir para discussão de
uma educação mais democrática e construir uma identidade de professor como mediador. Assim, as questões
que norteiam o desenvolvimento deste trabalho consistem em identificar qual é a forma predominante de
expressão e interação entre o professor e o aluno no contexto escolar atual?
O que é necessário para um ensino pautado na concepção dialógica?

No primeiro momento de nossa discussão, buscamos analisar, ao longo da história e no contexto atual, a
organização escolar na qual se desenvolve o trabalho docente, a fim de verificar os agentes que concorrem
para determinar estas ações, e quais as suas características. Em seguida, buscamos compreender qual forma
de interação está presente na práxis educativa e as possibilidades de um trabalho na perspectiva dialógica e
polifônica.

Organização escolar e suas implicações no modo da interação em sala de aula

Na origem da instituição escolar pública regida pelo Estado, na sociedade moderna, sua organização ocorreu
de forma sistematizada e bem definida com características de um modelo universal. Na concepção moderna,
perspectivava-se a racionalização e eficiência no processo de instrução pública, juntamente com a
manutenção do poder para a organização estatal (LIMA, 2006).

A expansão da instituição escolar era tida como uma forma natural, uma vez que se concebia como um
avanço tecnológico e organizacional para a consolidação da sociedade moderna, assim sendo, bem aceita e
defendida. Junto à concepção de um modelo universal, vieram as complicações de uma homogeneização dos
valores, conflitos sociais e dilemas, pois organizada com um modelo administrativo único sistematizado,
inseria-se em contextos culturais diversos que possuíam características singulares.

Com a expansão desse modelo organizacional regido pelo Estado e que intrinsicamente perspectivava a
manutenção do controle e poder, a escola já apresentava uma despolitização e distância da participação
democrática de seus gestores. Podemos verificar assim um dilema educacional, pois, inserida em contextos
históricos e políticos diversos, não poderia se estabelecer de forma indiferente.

A escola incorporou características das organizações capitalistas que ganhavam corpo no século XIX. A forte
manutenção do tempo e do espaço viabilizou uma sintonia peculiar com o mundo manufatureiro, no qual há
uma lógica processual que garante a reprodução das ações técnicas racionais burocratizadas para a
transmissão do conhecimento.

Esta semelhança nas características da escola com o mundo mercadológico não permanece apenas na
história, no passado. Hoje, mais do que antes, podemos perceber pontos que convergem e inserem os
agentes educacionais e a “clientela” das escolas numa maquinaria racional. Um exemplo é a
desresponsabilização dos sujeitos envolvidos no processo educacional na elaboração e organização dos
conhecimentos necessários para seu processo de formação como cidadão autônomo e crítico.

A escola organizada para gerir o processo de transmissão do conhecimento e produção de alunos formados,
encarrega-se da seleção de “matéria prima” como livros didáticos resultando na desresponsabilização dos
professores sobre a produção do conhecimento e organização de sua sequência. Sem a tarefa de produzir
conhecimento, sobra mais tempo para o professor, que possibilita atender mais “clientes” em menos tempo.
Sua função resulta em dominar inúmeras técnicas didáticas para transmitir o que está no material, o qual não
ajudou a construir.
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Para avaliar a produtividade da escola, o patrão-Estado aplica avaliações que garantem a eficiência
quantitativa da escola, a qual recebe remuneração em decorrência de sua produção e número da clientela.[2]
O professor que não possui autonomia para construção do conhecimento que deve ser apropriado pelo aluno,
tão pouco tem tempo para produzi-lo ou refletir sobre ele, devido à complementação de seu tempo com mais
turmas a atender, necessita dos cursos de formação/reciclagem a fim de se atualizar.

Essa pequena analogia entre o sistema capitalista e a organização escolar pode parecer um pouco exagerada
e até mesmo um pouco ousada, diante das produções e debates sobre educação que temos hoje em relação
ao real propósito da educação e suas necessidades. Entretanto, não há necessidade de muitas horas de
reflexão e observação para percebermos algum desses elementos na realidade da escola mais próxima.

Atualmente, possuímos um currículo que compreende uma base nacional e uma parte diversificada, com o
intuito de melhor atender a necessidades e singularidades do contexto no qual a escola de insere. Apesar
desta mudança como contraponto da imposição de um modelo universal de escola, a base diversificada
tornou-se um artifício das instituições para atração dos alunos, uma vez que esta recebe sua gratificação em
relação ao número de alunos que atende, juntamente com o estímulo à competitividade, já que precisa de
índices elevados de conceituação nos processos avaliativos do Estado.

A prática docente não é independente, menos ainda neutra ideologicamente, pois está ligada às condições
organizacionais e administrativas da instituição, às deliberações políticas, ao contexto social e cultural em que
se insere. Esses agentes externos ou, segundo Sacristán (1995), “práticas concorrentes” geram uma
“desprofissionalização” docente, devido ao acréscimo de tarefas e caracterização técnica dos currículos.

A esse respeito, o autor evidencia que:

A autonomia dos professores exprime-se dentro de regras bastante definidas, que
obrigam as ações profissionais a uma acomodação às situações reais. A liberdade do
professor exerce-se, sobretudo, através da capacidade para se movimentar dentro
de um quadro que só pode mudar parcialmente (SACRISTÀN 1995, p. 72).

Essa condição da práxis educativa do professor acarreta a perda do controle ideológico sobre seu trabalho,
permanecendo apenas a relativa possibilidade de decisão didática para encaminhar a sua aula, que também é
limitada, em virtude da condição estrutural e orçamentária das instituições de ensino. Com esta situação
organizacional do contexto escolar, podemos perceber os dilemas interferentes e caracterizantes da forma
como o professor atua.

A forma como o professor interage com o aluno resulta da relação de poder presente na escola e de suas
condições de trabalho. A diminuição do tempo para planejamento e reflexão o aloca em uma dimensão
“executiva”, a qual faz com que perca de vista o sentido existente no ensino de determinado conteúdo, ou até
mesmo confunda o desenvolvimento de habilidades com o que propriamente seria o conteúdo científico,
resultando no esvaziamento da especificidade da escola. Geraldi (1997) ao analisar a história da relação do
professor com os conteúdos de ensino nos conta que:

É comum professores alegarem que “ensinam” determinadas noções porque elas
serão exigidas pelas séries seguintes, pelo vestibulinho, pelo vestibular. Não se dão
conta de que esta exigência acaba se fechando no interior da própria estrutura do
sistema escolar (GIRALDI 1997, p. 91).

Trata-se da perda do sentido do ensino, em decorrência de um trabalho mecânico da execução dos conteúdos
e do material didático. Dessa forma, a interação existente entre o professor e aluno no processo educativo
continua hierarquizada e com o objetivo de desenvolver as atividades de perguntas e respostas sobre o
conteúdo fechado à sala de aula, sem explorar as percepções dos alunos de estimulá-los para o diálogo entre
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os diferentes pontos de vista presentes na interpretação de determinado conhecimento. Na contrapartida, o
trabalho do professor torna-se trabalho alienado, pois, não determina as exigências e necessidades
educacionais, atualmente relacionadas à estrutura econômica capitalista, que consequentemente agem sobre
o processo educacional desenvolvido pelo professor.

A característica de transmissão do conhecimento e o tempo reduzido para isso deixa evidente a forma de
comunicação e interação existente entre professor e aluno, que é monológica e quase monofônica, ao
desconsiderar as contribuições da palavra, sobretudo do aluno, as quais Almeida (2007, p. 48) mostra
possibilitar a “ação intersubjetiva capaz de promover (trans)formação”.

Segundo a autora, “a linguagem não se constitui mero instrumento de comunicação, mas um sistema de
significação marcado pelos condicionantes históricos e ideológicos dos sujeitos e da situação interlocutiva” (p.
48). Dessa forma, a interação entre professor e aluno conduzida de forma hierárquica e monológica - quando
o professor expõe o conteúdo junto com seu modelo de interpretação – pode não estimular a reflexão, a
compreensão, e a capacidade de articulação do conhecimento com a realidade, resultando, quando muito, em
uma aprendizagem mecânica.

Linguagem como mediação e possibilidade

A linguagem monológica compreende o discurso autoritário ao qual um sujeito impõe suas verdades, não
possibilitando a discussão. Caracteriza, assim, uma comunicação acabada e completa a qual não considera a
consciência do outro, “o outro nunca é outra consciência, é mero objeto da consciência de um ‘eu’ que tudo
enforma e comanda” (BEZERRA, 2005, p. 192).

Ao contrário desta concepção que pretende a última palavra, temos a interação dialógica. Esta representa a
inconclusividade, ou seja, um processo evolutivo sujeito a novas mudanças que resultam da interação entre
os sujeitos. Neste caso, o “outro” existe e é condição para que ocorra a interação social e intersubjetiva,
revelando compreensões e concepções que são confrontadas e reorganizadas no diálogo.

Em virtude do processo dialógico, passamos da noção de comunicação para enunciação, a qual, segundo
Bakhtin (2002, p. 112), representa o “produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados” e que
devido a sua inserção em contextos ideológicos e históricos produzem significados durante o diálogo com o
“outro”, ou “outros”. Nesta perspectiva, o conteúdo significante da interação reside no movimento entre os
locutores que proferem a palavra, mas não determinam sua polissemia que está condicionada pelas
características da situação na qual ocorre a enunciação.

Ao refletir sobre a interação existente entre o professor e o aluno em sala de aula e a mediação do
conhecimento decorrente do contexto organizacional da escola, vemos que esta questão, e torna
problemática. O professor com mais carga horária, em decorrência de sua desresponsabilização pela produção
e seleção do conhecimento, graças aos materiais pedagógicos que organizam a práxis docente, condiciona-se
à repetitividade mecânica, mudando de uma sala (setor) para outra e reiniciando a sequência de repasse
conceitual.

Nessa forma em que o professor irá “dar” a aula, já contém aspectos presentes da categoria monológica
apresentada por Bakhtin, a qual, mesmo com a participação do aluno, pela qual ele repete as palavras do
professor ou responde no sentido do que o professor deseja ouvir, ou o livro solicita mesmo se a questão não
esteja totalmente compreendida por ele. Nessa perspectiva, a aula “dada” com estas características
caracteriza-se como monológica porque não contém os significados dos alunos, já que são apresentados sob
um ponto de vista ideológico previsto e aceito pelo professor.

O sujeito (aluno) constitui-se como um ser sócio-histórico, em que, através de sua interação social, constrói
representações da realidade, mas que não é a realidade, pois estas são organizadas mediante interferências
da experiência e vivência do sujeito em seu meio cultural. Em decorrência disso, o imaginário do sujeito está
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repleto de compreensões e conclusões obtidas sem uma análise de conjunto, dialética, a qual Bakhtin (2002)
chama de ideologia do cotidiano.

Uma vez em sala de aula, o aluno carrega consigo toda estas compreensões e representações construídas
socialmente, que irão interferir durante todo o processo de apropriação, construção e aplicação do
conhecimento. Além da sua ideologia do cotidiano, a qualidade de sua compreensão e a característica
também são influenciadas pela situação em que se apresentam seus participantes e pela condição desta
relação.

A atenção, neste sentido desloca-se do acesso aos conteúdos da aula para, como nos propõe Chartier (1990,
p. 136), “os usos contrastantes dos mesmos bens, dos mesmos textos, das mesmas ideias”, pois, em
decorrência disso, as práticas dos alunos são “sempre criadoras de usos ou de representações que não são de
forma alguma redutíveis à vontade dos produtores de discursos e de normas”, ou seja, as compreensões dos
conceitos não são idênticas aos sentidos e normas pré-concebidos pelo professor. O sujeito é o dono da
materialização do som da palavra, mas não dos sentidos e da polissemia que esta desencadeará no “outro”
(Bakhtin 2002).

Diante de um sujeito que é formado e (re) formado através da interação social, o trabalho do professor em
sala de aula, por uma perspectiva dialógica, visa à relação com os diferentes pontos de vista dos alunos a fim
de possibilitar uma reorganização a partir dos conceitos espontâneos emergidos durante a aula. Esta forma de
trabalho resultaria em uma polifonia, na qual o papel do professor seria o de “regente do grande coro de
vozes que participam do processo dialógico” (BEZERRA 2005, p. 194).

Trata-se de dar voz a quem fora silenciado, pois o professor, na perspectiva monológica, conduz a mediação
dos conteúdos e até mesmo a organização deste conteúdo mediante imagens que constrói individualmente
sobre as possíveis dificuldades de compreensão que os alunos poderão ter. Uma vez que já tem
pré-determinado os conteúdos ou os problemas que irá encontrar durante a aula, as dúvidas que os alunos
terão e o modelo dos resultados a serem obtidos, conduz o trabalho educacional em uma perspectiva que
tenta parar ou homogeneizar o movimento da realidade que constrói o educando e do próprio processo
educacional que é multidimensional e multifacetado.

O ensino relaciona-se com diferentes consciências individuais, que embora contenham posições semelhantes,
possuem grande autonomia e singularidades no processo de articulação dos conhecimentos. Uma prática
dialógica e polifônica consiste em estimular a reflexão ou iniciativa do aluno para que, em seus processos de
abstração e representação, olhe para o que ainda não percebeu, organize sua análise sobre outras
perspectivas que, sozinhos, tanto o professor quanto os alunos não conseguiriam.

O conteúdo nesta dinâmica é um território, o qual as características sócio-históricas presentes em cada
sujeito participante da interação educativa estabeleceria o percurso pelo qual se passará do nível intelectual
sincrético ao sintético.

A aula, ao invés de “dada” seria “intermediada”, no sentido de intermediar conteúdo e aluno em situações
concretas, pelas quais, emergiriam dilemas durante o processo de diálogo que não seriam pré-determinados
pelo professor, e organizar-se-ia formas de solucionar estas incoerências a fim de que o aluno conseguisse
incorpora-lo e articula-lo às diferentes situações.

As vozes (inter)ativas se articulam com igualdade de autonomia e liberdade para expor suas compreensões
em um diálogo que auxilia na revisão do modo de pensar e compreender. Cada individualidade impregnada de
compreensões oriundas de sua participação social põe-se em jogo e abre-se à contestação feita de forma
horizontal como um dos propósitos da aula.

Este processo pode auxiliar a efetiva participação do professor como mediador, o qual interroga, provoca,
responde, concorda, discorda, apresenta outro ponto de vista e outras inúmeras possibilidades, proporciona
avanços que não acorreriam espontaneamente. Estas mesmas características não estão presentes apenas na
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forma oral da enunciação, mas também se potencializam com o uso da escrita. A relação polifônica dialógica
não consiste apenas em uma forma de trabalho, mas pode ser pressuposto de todas as relações dos sujeitos
na produção de conhecimento.

Com a utilização da escrita, o aluno é levado a reorganizar seu pensamento e ordená-lo para uma exposição
coerente de seu ponto de vista, articulando seu vocabulário que também nos diz sobre ele. A prática de
escrita “demanda escolhas [...], por isso [é] capaz de conduzir a compreensões e expressões mais profundas
sobre a realidade” e o conteúdo estudado (ALMEIDA, 2007, p. 37). No entanto, esta escrita deve inserir-se na
perspectiva dialógica e polifônica, para que não se torne mecânica, ou seja, mera identificação das respostas
no livro didático e cópia na questão, ainda que feito com as palavras do aluno.

Quando o aluno se relaciona com o conteúdo abordado pelo professor ou os conceitos surgidos na interação
dialógica, ele constrói uma significação do próprio significado daquele conceito, conhecimento ou conteúdo.
Dessa forma, esta significação que o sujeito atribui modifica-se ou se caracteriza de acordo com os contextos
ao qual o aluno pertence. O sentido atribuído a determinado conhecimento e a possibilidade de inserção deste
na práxis social do aluno resultam da perspectiva dele, que se não for aberta ao confronto numa relação de
poder menos impositiva, pode descaracterizar sua função transformadora.

A relação do aluno no processo educativo não é direta nem livre de interferências externas, pois, no momento
em que entra em contato com determinado conceito, imagem, objeto, ou outro, relaciona-se com toda a
carga cultural simbólica que o objeto representa e que pode perceber com interferência de suas
representações que também são culturais, juntamente com sua possibilidade situacional em sala para
explorá-lo.

Com isso, a abordagem dialógica na qual o professor se coloca como estimulador da polifonia proporciona o
debate das vozes e sentidos construídos pelos alunos, sendo ampliados, não impostos como modelo de
análise, com os elementos trazidos pelo conhecimento do professor que oferece informações sob uma visão
mais ampla e de conjunto, que pode identificar e reconstruir o caminho percorrido na análise que os levou a
determinada compressão e significação do estudo.

A dimensão da organização escolar como um processo educativo ampliado, as ações desenvolvidas na
perspectiva monológica tornam-se extremamente burocráticas, uma vez que delimitam e compreendem
apenas um modo de produção educativa, fechada sobre si mesmo. Em contrapartida, ao analisar sob uma
perspectiva dialógica, a ação docente consistiria em reavaliar criticamente os valores, causas, modos de
atuação e avaliação, que dariam voz àqueles que foram silenciados sob um prejulgamento de serem inaptos
para discussões desta natureza.

Sobre esse tema, Lima (2006, p. 30) postula a necessidade de uma “escola deliberativa e autônoma, de
sujeitos produtores de regras. Uma escola habitada por “atores morais” e não por espectadores”. Uma forma
de organização distante da perspectiva de articulação da polifonia, permanece em uma convenção de acertos
entre interesses hegemônicos.

Esta nova postura e predisposição dos atores escolares penetra desse as relações mais singulares entre
professor e aluno, amplia-se para o conjunto escolar e culmina na abertura para comunidade social,
estabelecendo um diálogo permanente entre as diferentes perspectivas ideológicas. Estes novos atores sociais
representam as organizações não governamentais, os movimentos sociais, a comunidade de pais e
responsáveis, entre outros, a fim de estabelecer uma coorganização, e co-responsabilização sobre a
educação.

De forma a respeitar as diferentes perspectivas, estes espaços de diálogo e construção podem proporcionar
um desenvolvimento conjunto, ao atualizar toda a comunidade sobre as dificuldades encontradas, as
concepções de necessidades e sentidos para o processo educacional e o estabelecimento de objetivos que
perspectivem um trabalho em continuidade entre a educação formal e informal.

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_praxis_educativa_na_perspectiva_dialogica_e_polifonica_realidad.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.6-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Considerações finais

As análises desenvolvidas neste estudo possibilitam-nos perceber que, apesar dos avanços teóricos e
tecnológicos dos recursos inseridos nas escolas, as condições de trabalho e a organização da gestão escolar
refletem a sintonia com interesses hegemônicos mercadológicos. Essas características constatam-se na
organização do tempo e espaço que condicionam as ações docentes e transferem o professor para um quadro
de valores incoerente com a práxis educativa emancipatória e transformadora.

Em virtude dessa característica, as condições nas quais se desenvolve o ensino, condiciona a uma abordagem
monológica, pois não oferece tempo suficiente para uma formação que dialogue com as necessidades e
saberes do aluno. Ainda que a metodologia do professor possibilite a manifestação do educando, esta ocorre
apenas em um sentido de complementaridade ao caminho pré-definido.

O trabalho educativo pautado no dialogismo como possibilitar da polifonia, posiciona o professor efetivamente
como um mediador. O aluno relaciona-se com o conhecimento, o conteúdo, e esta interação produz sentidos
com a interferência de suas compreensões culturais. Estes sentidos dialogam com os sentidos produzidos
pelos outros alunos em sua relação também com o conteúdo. Nessa perspectiva, o professor trabalha com os
diferentes sentidos construídos espontaneamente a partir da, segundo Bakhtin (2002), ideologia do cotidiano
do aluno.

Apesar da descentralização parcial do currículo que compreende uma base nacional comum e uma
diversificada, sua elaboração desenvolve-se por apenas uma parte dos atores educacionais. Dessa forma,
segue-se procedimentos determinados que acarretam uma construção muitas vezes incoerente com as
necessidades dos sujeitos, marcado por interesses ideológicos mais condizentes aos valores do capital, do que
emancipatório que proporcione autonomia.

O professor, ao conduzir sua atividade de acordo com esta abordagem dialógica, deve inseri-la em todos os
âmbitos de sua ação. Suas contribuições emergem de cada trabalho desenvolvido diretamente com o aluno
na escrita, análise de situações, vídeos, imagens ou interação pela oralidade. Estende-se para a organização
da escola de forma a considerar as diferentes possibilidades emergidas do diálogo relacionado com a
fundamentação teórica e continua na interação com a comunidade incorporando-a a um processo que
expande a análise individualizada para uma melhor percepção dos fatores interferentes e constituintes da
educação.

Sobretudo, é nestas características de compartilhar e trabalhar com sujeitos sócio-históricos que podemos
objetivar uma escola realmente democrática. Uma organização que valoriza o professor como criador de
condições de trabalho e de produção do conhecimento junto ao aluno. A educação que se relaciona com as
dificuldades que o aluno possui e que se compromete com a expansão da capacidade criativa e reflexiva deste
que tem opiniões e necessita de clara noção de sentido para construção destas opiniões, pode conduzir a uma
mudança de postura, mas tomada conjuntamente pelos atores escolares, que perspective a construção de
uma educação mais humana.

A práxis educativa desenvolvida sobre uma perspectiva dialógica é necessidade e direito do aluno que tende a
ser silenciado. As contribuições de uma interação intermediada a partir dessa concepção vão além da
significativa melhora do aprendizado ao proporcionar a construção de um conhecimento articulado com o
conhecimento cultural sincrético do aluno que aprende o conteúdo e incorpora-o em suas relações cotidianas.
No entanto, a efetiva construção de interações dialógicas no contexto escolar apenas será possível com uma
reorganização conjunta do uso dos lugares dentro do espaço escolar que subverta as determinações de
produtividade quantitativa relacionada às concepções mercadológicas.

Referências

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_praxis_educativa_na_perspectiva_dialogica_e_polifonica_realidad.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



ALMEIDA, Benedita de. Formação continuada de professores e escrita: pontos de ancoragem – Cap. 1. p.
23-62. In: ALMEIDA, Benedita de. A escrita na formação continuada de professoras alfabetizadoras:
práticas de autoria. 2007. 251f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2007.

BEZERRA, Paulo. Polifonia. In: BRAIT, Beth. Bakhtin: conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2005, p.
191-200.

BAKHTIN, Mikhail. A interação verbal. In: ______. BAKHTIN, Mikhail (Volochinov). Marxismo e filosofia da
linguagem. 9. ed. Trad.Michel Lahud. São Paulo: Hucitec Annablume, 2002. p. 110-127.

CHARTIER, Roger. Textos, impressos, leituras. A história cultural: entre práticas e representações. Tadução
de Maria Manuela Galhardo. Memória e Sociedade. Editora Bertrand Brasil, S.A Lisboa. 1990, p.121-139.

GERALDI, João Wanderley. Identidades e especificidades do ensino da língua. In: ______. Portos de
Passagem. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 73-113.

LIMA, Licínio. Escolarizando para uma educação crítica: a reinvenção das escolas como organizações
democráticas. In: TEODORO, António; TORRES, Carlos Alberto (Orgs.). Educação crítica & utopia.
Perspectivas para o século XXI. São Paulo: Cortez, 2006.

SACRISTÁN, J. Gimeno. Consciência e ação sobre a prática como libertação profissional dos professores. In:
NÓVOA, António (Coord.). Profissão professor. Portugal: Porto Editora, 1995, p.63-92.

[1] Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná –
UNIOESTE – Campus Francisco Beltrão. Especialista em Arte Educação e Docência do Ensino Superior.
Graduado em Artes Visuais. E-mail: mottafh@yahoo.com
.br
.

[2] Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de
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