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RESUMO 

Este trabalho objetiva analisar práticas discursivas de uma professora de língua materna, do 

Centro Socioeducativo de Rondonópolis – MT, sobre a importância da consciência crítica da 

linguagem. O estudo baseia-se na Análise Crítica do Discurso de Fairclough (2003a) e nas 

representações de atores sociais de Van Leeuwen (1997). Entendemos que o texto está ligado, 

irremediavelmente, a um contexto e, ainda, que as escolhas linguísticas feitas pelos falantes 

constroem representações sociais, podendo gerar inclusão ou exclusão dos atores sociais 

envolvidos. A pesquisa está em fase preliminar e prevê um curso de formação continuada no 

âmbito do letramento crítico, visando analisar a percepção da professora sobre a relevância da 

consciência crítica da linguagem para o ensino de línguas. Fairclough (2001) esclarece que, 

através da conscientização na/pela linguagem, os aprendizes podem tornar-se mais conscientes 

das coerções sobre sua própria prática e das possibilidades, dos riscos e dos custos do desafio 

individual ou coletivo, para se engajarem em uma prática linguística emancipatória. A 

consciência crítica da linguagem contribui, segundo Fairclough (2001), para tornar os alunos 

mais críticos e conscientes das práticas em que estão envolvidos como produtores e 

consumidores de textos, das forças sociais, das relações de poder e ideologias, seus efeitos sobre 

as identidades e relações sociais, bem como o papel do discurso nos processos de mudança 

social e cultural. 

 

Palavras-chave: Discurso; consciência crítica da linguagem; socioeducativo; formação 

continuada; emancipação; transformação social.  

1. INTRODUÇÃO 

 

  Fairclough (2001), em sua obra “Discurso e Mudança Social”, explica os 

modos como as mudanças sociais estão ligadas a processos sociais e culturais mais 

amplos e, em consequência disso, a importância de considerar o uso da análise 

linguística como método para estudar a mudança social.   

  Partindo dessa constatação, o presente artigo tem como objetivo analisar as 

práticas discursivas de uma professora de língua materna, do Centro Socioeducativo de 

Rondonópolis, com relação à consciência crítica da linguagem, e refletir acerca de sua 
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prática no ensino de línguas. Para tanto, buscamos analisar os enunciados de uma 

entrevista concedida por essa professora do Centro Socioeducativo de Rondonópolis, no 

mês de maio de 2015, a qual serviu de base para a definição dos temas e conceitos a 

serem abordados no curso de formação continuada, oferecido aos docentes desse Centro 

Socioeducativo. 

  O artigo está organizado da seguinte maneira: inicialmente, apresentamos a 

contextualização acerca da socioeducação e da formação continuada. Em seguida, 

tecemos algumas considerações sobre consciência crítica da linguagem, análise crítica 

do discurso, representações de atores sociais e letramento crítico. Na sequência, 

expomos a metodologia e a análise dos dados. E, finalmente, apresentamos a conclusão. 

2. SOCIOEDUCAÇÃO E A FORMAÇÃO CONTINUADA 

  O conceito de Socioeducação ou Educação Social refere-se à aprendizagem 

voltada para o convívio social e para o exercício da cidadania. O Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA - Lei 8.069/90 – (BRASIL, 1990) constitui um marco nacional 

para o desenvolvimento das políticas de atenção à infância e adolescência. A partir de 

sua vigência, a Socioeducação construiu o lastro de sua sustentação enquanto política 

pública, e tem como base princípios deste estatuto, concepções e objetivos. O Estado 

brasileiro, mediante o poder judiciário, passou a aplicar medidas socioeducativas aos 

adolescentes em conflito com a lei, como aqueles do Centro Socioeducativo, que estão 

sob a tutela estatal em instituições com regime de semiliberdade e/ou de internação. 

  Posteriormente, a sociedade civil e o Estado tiveram por conquista a construção 

de um Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (BRASIL, SINASE), que 

define os princípios, conceitos e objetivos da Socioeducação enquanto política pública, 

e que recentemente, em 18 de janeiro de 2012, passou a vigorar como lei no Brasil, sob 

o número 12.594/2012. Trata-se de uma nova maneira de o indivíduo se relacionar 

consigo e com a sociedade. Nesse sentido, educação social significa educar para o 

coletivo, desenvolvendo ações de promoção pessoal e social, trabalhando orientação e 

educação formal, atividades desportivas, de lazer e profissionalização, bem como 

questões inerentes ao desenvolvimento do sujeito frente aos desafios da vida em 

liberdade. É uma tarefa compartilhada, envolvendo vários atores sociais, que concorrem 
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para o desenvolvimento de cada indivíduo. A Socioeducação, como práxis pedagógica, 

segundo as normativas vigentes, deve desenvolver um trabalho reflexivo, crítico e 

construtivo, através dos processos educativos orientados à transformação e emancipação 

social. 

  Pensar e discutir educação de qualidade, no contexto da socioeducação, 

pressupõe um ensino alicerçado em práticas pedagógicas críticas e reflexivas, com 

vistas à consciência crítica da linguagem e do mundo, o que requer do profissional 

docente interesse e disposição de se tornar um eterno pesquisador. Como nos diz Paulo 

Freire (1998, p. 30), “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”. 

  Nóvoa (1997, p. 28) enfatiza que a formação é um processo dinâmico em que, 

no mínimo, dois sujeitos, no caso, escola e professores, precisam estar estreitamente 

imbricados e dispostos à inovação. Para esse autor:  

 

As escolas não podem mudar sem o empenhamento dos professores; e 

estes não podem mudar sem uma transformação das instituições em 

que trabalham. O desenvolvimento profissional dos professores tem 

de estar articulado com as escolas e os seus projetos. 

 

O autor sugere três medidas que considera importantes e que podem contribuir 

tanto para a formação docente, como para o desenvolvimento profissional. A primeira 

refere-se à necessidade de que a formação deve ser construída dentro da profissão. O 

professor, portanto, deverá ter um lugar privilegiado e suas dificuldades constituir-se-ão 

no alvo de todo o processo de formação. Percebe-se, nesse sentido, a importância da 

formação docente contínua, tendo em vista os desafios e as transformações da sociedade 

atual, refletidos no cotidiano da sala de aula. A formação continuada, nessa perspectiva, 

deve constituir-se em momentos de profundas reflexões e discussões, mantendo como 

foco principal o exercício da prática pedagógica frente à realidade. 

3. CONSCIÊNCIA CRÍTICA DA LINGUAGEM 

 

  Abordada por Fairclough (2001), em sua obra “Discurso e Mudança Social”, a 

Consciência Crítica da Linguagem (doravante CCL) recorre à linguagem e à experiência 

discursiva dos aprendizes, para ajudá-los a tornarem-se mais conscientes não somente 
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da prática em que estão envolvidos como produtores e consumidores de textos, das 

forças sociais, relações de poder e ideologias, seus efeitos sobre as identidades e 

relações sociais, bem como do papel do discurso nos processos de mudança social e 

cultural. 

  O autor assevera que a CCL tem muito a contribuir para a emancipação das 

pessoas dominadas. Ela visa à transformação das relações de poder, tendo por objetivo 

despertar a consciência dos sujeitos sobre tais relações na linguagem e também 

promover o ‘fortalecimento’ dos sujeitos envolvidos, para a efetiva cidadania 

democrática. Lembramos, contudo, a importância da autoconsciência, a qual é uma 

condição necessária, mas, como bem ressalta Leal (2002), não é suficiente para a 

emancipação, pois a promoção de transformações efetivas na sociedade exige ação, 

prática emancipatória em lutas sociais.  

  Fairclough (2001) esclarece ainda que, através da conscientização, os 

aprendizes podem tornar-se mais conscientes das coerções sobre sua própria prática e 

das possibilidades, dos riscos e dos custos do desafio individual ou coletivo dessas 

coerções, para se engajarem em uma prática linguística emancipatória.   

  Vale destacar, aqui, que as pessoas não podem ser cidadãs efetivas em uma 

sociedade democrática se sua educação não lhes proporciona uma consciência crítica de 

elementos-chave dentro de seu meio físico ou social. ‘Consciência crítica’ é, então, 

entendida como o processo pelo qual as pessoas se tornam mais conscientes de sua 

própria prática e mais críticas frente aos discursos ideologicamente investidos a que são 

submetidas no meio social (FAIRCLOUGH, 2001). Como defende esse autor, o 

desenvolvimento de uma CCL e de uma consciência crítica do mundo e das 

possibilidades de mudá-lo deveria ser o objetivo principal de toda a educação, 

especialmente no contexto da Socioeducação.  

4. ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO 

Desenvolvida por Norman Fairclough (1995), “a teoria social do discurso” é 

uma abordagem de Análise Crítica do Discurso (ACD), composta por três propriedades 

básicas: relacional, dialética e transdisciplinar. Para o autor, "o discurso não é 

simplesmente uma entidade que pode ser definida independentemente: somente 
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analisando conjuntos de relações podemos chegar a um entendimento dele" 

(FAIRCLOUGH, 2010, p. 03).  

Para Resende e Ramalho (2006), a ACD constitui um modelo teórico-

metodológico aberto ao tratamento de diversas práticas na vida social. Com ela, 

mapeiam-se relações entre os recursos linguísticos utilizados por atores sociais e grupos 

de atores sociais, assim como aspectos da rede de práticas em que a interação discursiva 

se insere. Para os analistas do discurso, importa a investigação de como os sistemas 

linguísticos funcionam na representação de eventos, na construção de relações sociais, 

na estruturação, reafirmação e contestação de hegemonias no discurso.  

A ACD, por meio do rompimento de fronteiras epistemológicas, operacionaliza 

e transforma outras teorias em favor da abordagem sociodiscursiva, sendo influenciada 

por Foucault (2003), que concebe a linguagem como uma prática que constitui o social, 

e destacando que analisar discursos corresponde a especificar sociohistoricamente suas 

formações interdependentes. Os indivíduos, inseridos em práticas discursivas, podem ou 

em mantê-las ou transformá-las. Textos como eventos sociais têm efeitos causais, 

acarretando mudanças em nosso conhecimento, atitudes, crenças, valores, e assim por 

diante (FAIRCLOUGH, 2003a).  

5. REPRESENTAÇÃO DE ATORES SOCIAIS  

  A representação de atores sociais, proposta por Van Leeuwen (1997), constitui-

se em uma abordagem teórico-metodológica que relaciona diversos modos pelos quais 

os atores sociais são representados, com as escolhas linguísticas que os usuários fazem 

para representar suas experiências de mundo. Por meio de tais escolhas, esses usuários 

podem operar para incluir ou excluir os atores sociais, sejam indivíduos ou mesmo 

grupos. O teórico dispõe de duas categorias essenciais para as representações de atores 

sociais, as quais denomina de Exclusão e Inclusão.  

  O processo de exclusão pode ocorrer por supressão, uma forma de excluir sem 

deixar referência dos atores sociais em qualquer parte do texto, ou por encobrimento, 

que consiste em colocar os atores sociais em segundo plano. Na categoria de exclusão, 

os atores sociais podem até mesmo não ser mencionados em dada atividade, mas se 

farão presentes em algum lugar do texto, podendo ser representados através de alguns 
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recursos léxico-gramaticais, como: nomeação, adjetivação, elipse, apagamento do 

agente da passiva e/ou do beneficiário. 

  Em relação ao processo de inclusão, Van Leeuwen (1997) argumenta ser o 

processo em que reside a grande força política da representação dos atores sociais, já 

que no discurso as representações e as relações dos atores sociais sofrem uma 

distribuição que não necessariamente reflete a prática social. A representação por 

inclusão pode ocorrer pela ativação e/ou passivação dos atores sociais no texto, sendo 

que, na primeira, os atores sociais são representados como força ativa numa ação e, na 

segunda, os atores sociais são submetidos às ações, quando não se revelam afetados por 

elas.  

  Fairclough (2003a) propõe, dentro do significado representacional dos textos, 

um diálogo com a teoria de representações de atores sociais, de Theo Van Leeuwen 

(1997; 2008), por considerar que tais representações são ideológicas e podem ajudar a 

sustentar ou (des)construir relações de dominação dentro de uma determinada prática. 

Nesse sentido, Van Leeuwen (1997) relaciona os atores sociais ao contexto 

sociocultural, baseando-se em especificidades linguísticas para averiguar como 

indivíduos ou grupos sociais são incluídos no discurso ou dele excluídos. 

  A abordagem proposta por Fairclough (2003a), bem como as representações de 

atores sociais de Van Leeuwen (1997), dão-nos uma dimensão de como o texto está 

ligado, irremediavelmente, a um contexto e do modo como as escolhas linguísticas 

feitas constroem representações sociais, podendo gerar inclusão ou exclusão. Dessa 

forma, a análise linguística está intimamente vinculada ao caráter social dos textos. 

6. LETRAMENTO CRÍTICO 

  Para Kleiman (1995; 2015), a linguagem tem um papel constitutivo não só nos 

saberes, mas nas configurações identitárias e nas relações que formam, conformam, 

deformam, informam, transformam as realidades que construímos. O ensino de línguas 

precisa se posicionar criticamente em relação ao poder hegemônico, baseando-se em 

aspectos culturais, epistêmicos, econômicos, raciais e de gênero. A autora assevera que 

precisamos de forte embasamento em lugares e ações concretas, como atores sociais, 

pois há uma luta antiga e concreta, pelo direito de escolher nossa língua de expressão. 
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  A palavra letramento teve origem da tradução do termo Literacy, da língua 

inglesa, cujos estudos tiveram início com pesquisadores nos Estados Unidos 

(KLEINAM, 1995) e, atualmente, tem recebido maior destaque se compararmos com 

alguns anos atrás, em que raramente era utilizado, dada a predominância do termo 

alfabetização.   

  Em seu artigo “Multiletramentos Críticos e o Ensino de Língua Inglesa no 

Brasil”, Jesus e Lima (2015) nos esclarecem que, atualmente, essa noção de Letramento 

tem abraçado a ideia de Letramento Crítico, como prática social plural e situada que 

reflete valores culturais, políticos, ideológicos e linguísticos de determinado grupo 

social, conduzindo, assim, os aprendizes à construção de sentidos e à criação de seus 

próprios textos. Os autores, na esteira de Rojo e Moura (2009), destacam a necessidade 

de ampliação do escopo de competência da escola para que leve em conta os efeitos 

multissemióticos, políticos, culturais e sociais. 

  Na visão dos estudiosos acima, é necessário aproximar os alunos de questões 

que envolvem variedades culturais e de linguagens, para a diminuição da violência 

social, oportunizando a produção de novos significados e criando a expectativa de um 

futuro melhor para a juventude. E, nesse sentido, ir além da aceitação das culturas de 

massa e dos efeitos sociais decorrentes das novas tecnologias de informação. Por essa 

razão, é preciso favorecer espaços de emancipação e tomar consciência dos novos 

mecanismos de produção das diferenças no mundo globalizado, desvencilhando-se de 

categorias binárias, categorias essas de lógica exclusiva – ou isto ou aquilo - e 

favorecendo a lógica inclusiva do isto e/ou aquilo. 

7. METODOLOGIA 

  Este trabalho faz parte da linha de pesquisa Paradigmas de Ensino de Línguas, 

do Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem, da Universidade Federal de 

Mato Grosso, e tem como objetivo analisar práticas discursivas de uma professora de 

língua materna do Centro Socioeducativo de Rondonópolis – MT, para verificar se a 

mesma atribui relevância à consciência crítica da linguagem e do mundo para as aulas 

de línguas.  
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  Resende (2008) pontua que “a proposta teórico-metodológica da ADC oferece 

ferramentas analíticas para o pesquisador mapear conexões entre aspectos sociais 

semióticos e não semióticos, tendo em vista dois objetivos principais”. Conforme a 

autora, esses objetivos reportam-se à investigação e à reflexão: investigação de 

“mecanismos discursivos e seus efeitos potencialmente ideológicos”, e reflexão “sobre 

possíveis maneiras de superar relações assimétricas de poder parcialmente sustentadas 

por sentidos de textos” (RESENDE, 2008, p. 136). 

  O presente estudo encontra-se em fase preliminar e prevê a realização de um 

curso de formação crítico-reflexiva aos educadores, no âmbito do Letramento Crítico, o 

qual atualmente está em execução no Centro de Formação de Professores - CEFAPRO, 

e tem como objetivo promover uma reflexão com os professores sobre a consciência 

crítica da linguagem, de seu papel na manutenção ou transformação das relações 

assimétricas de poder e do caráter ideológico da língua. 

  Neste trabalho, analisaremos dados coletados em uma entrevista com a 

professora Luciana (nome fictício), realizada em 15 de maio de 2015, no Centro 

Socioeducativo de Rondonópolis – MT. A docente trabalha há 2 anos com os alunos do 

nível inicial, sendo uma das responsáveis por seu processo de alfabetização, em que 

esses adolescentes, apesar da idade ou mesmo da fase do ciclo que frequentam na escola 

regular, são alocados nesse nível por não possuírem habilidade de leitura e escrita. 

  A seguir, analisaremos alguns fragmentos da entrevista realizada com Luciana.   

8. ANÁLISE DE DADOS 

  Após análise preliminar dos dados transcritos, duas categorias emergiram: 

diversidades linguísticas em ambiente socioeducativo e o ensino-aprendizagem de 

jovens e adolescentes privados de liberdade. 

   No excerto apresentado a seguir, Luciana comenta sobre o uso de gírias em 

sala de aula do Centro Socioeducativo por jovens e adolescentes privados de liberdade. 

Vejamos o que ela diz:  

Excerto 1 

hoje em dia a gente... tem assim diversos grupos 

sociais, então assim... tem a questão da, das gírias, 

dessa linguagem característica deles, que é uma coisa 

também muito forte, tanto lá fora, quanto aqui dentro, 
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né? Mas eu acho que aqui se sobressai, por conta... do 

mundo mesmo que eles vivem...  

(Entrevista realizada em 15/05/2015) 
 

  Ao falar sobre a linguagem no processo de ensino aprendizagem de jovens e 

adolescentes em privação de liberdade, Luciana diferencia a linguagem dos educandos 

daquela de outros grupos sociais. A professora emprega a forma verbal “ter”, no sentido 

de existir, para representar as diferenças linguísticas nas diversas classes sociais, como 

podemos perceber em "tem assim diversos grupos sociais". Ao utilizar o advérbio de 

lugar ‘aqui’, a docente refere-se ao Centro Socioeducativo de Rondonópolis, porém há 

exclusão por supressão do ator social, pois não há referências aos atores sociais, 

diretores, gerentes, coordenadores, agentes, professores do Centro Socioeducativo e 

nem das atividades desempenhadas por eles.   

  O uso do pronome em primeira pessoa, “eu”, é uma estratégia usada pelo 

falante como forma de autoexpressão (MAITLAND e WILSON, 1987, p. 498), quase 

sempre no intuito de passar mensagens que expressem nossos pensamentos e 

sentimentos, ocupando, assim, lugar central no processo comunicativo e, por se tratar do 

gênero entrevista, o participante tem a oportunidade de dar informações ou emitir 

opiniões. No enunciado "eu acho", Luciana expressa sua opinião, evidenciando que o 

uso da linguagem dos alunos se diferencia daquele praticado no mundo exterior à escola 

do Centro Socioeducativo, em função do "mundo mesmo em que eles vivem". 

Distanciando sua realidade da realidade vivida por estes adolescentes, pois o mundo 

caracterizado como sendo “deles”, marcado pelo possessivo na terceira pessoa do 

plural, é uma realidade à parte da realidade das demais pessoas. 

  No excerto que segue, Luciana aborda as questões das gírias utilizadas pelos 

jovens e adolescentes privados de liberdade. Ela diz: 

 

Excerto 2 

... então assim, é tudo muito, é gíria, então assim... eles 

tem uma dificuldade na hora da escrita... de ta, assim... 

eles querem escrever da forma como é falado, então eles 

não têm, os que já conseguem, né? Os que não, a gente 

já tem uma maior facilidade, pra ta ensinando, então a 

gente, eles próprios falam, ah... “eu escrevo da forma 

como eu falo”. 

(Entrevista realizada em 15/05/2015) 
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  O termo “gíria”, segundo o dicionário Houaiss (2001, p. 1453), em sua 

primeira acepção significa “linguagem informal caracterizada por um vocabulário rico 

em idiomatismos metafóricos”; já o dicionário Aurélio (1999, p. 989, em sua primeira 

acepção nos traz: “linguagem de malfeitores, malandros etc., com a qual procuram não 

ser entendidos pelas outras pessoas”. Neste excerto, o léxico-gramatical “gíria” é 

utilizada por Luciana para representar a linguagem informal dos adolescentes e seu 

vocabulário próprio.  

  A entrevistada deixa transparecer que os jovens e adolescentes privados de 

liberdade utilizam-se das gírias para se comunicar e isso dificulta o ensino-

aprendizagem. Luciana, mediante a forma verbal “ter”, afirma que os adolescentes 

possuem “dificuldade” o que pode ser atribuído ao uso frequente das gírias.  

  Ao referir-se aos socioeducandos, Luciana usa as formas verbais “querer” e 

“escrever”. Esses verbos parecem indicar a falta de sucesso dos alunos em escrever e, 

principalmente, o abismo entre a linguagem falada por aqueles que estão, como eles, à 

margem da sociedade, e o que se espera da linguagem escrita, enquanto forma padrão, 

marcando seu contexto de exclusão social. 

  Ao fazer uso do enunciado "A gente tem maior facilidade pra tá ensinando", a 

referência “a gente” indica que tanto e a professora quanto os demais educadores têm 

objetivos comuns com relação ao ensino, e deixa transparecer que a pessoa está 

comprometida com determinado grupo, com seus propósitos e interesses coletivos. A 

escolha pelo referencial “a gente” inclui, por ativação, vários atores sociais em uma 

ação, bem como cria uma atmosfera de solidariedade e envolvimento coletivos. Dessa 

forma, ocorre a inclusão por ativação dos atores sociais. Esse tipo de ativação “ocorre 

quando os atores são representados como forças ativas e dinâmicas numa atividade” 

(VAN LEEUWEN, 1997, p. 187).     

  Percebemos, nesse trecho, que Luciana deixa transparecer que os alunos 

alfabetizados possuem ainda maior dificuldade na escrita, pois "querem escrever da 

forma como é falado", evidenciando, mais uma vez, a distância entre a linguagem 

utilizada por esses adolescentes e a norma padrão, que deve ser empregada na escrita, 

porém esse distanciamento parece não acontecer com os professores, atores do mesmo 

trecho, levando-nos a entender que os referidos professores não se utilizam de gírias e 

sabem separar a linguagem escrita da falada. Isso demonstra uma latente manutenção e 
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reprodução das formas de poder e desigualdades sociais existentes, antes de servir, de 

fato, aos interesses dos próprios alunos e explorar criticamente as culturas. Segundo 

Foucault (1979, apud BARROS 2008), o docente precisa desconstruir discursos 

dominantes que trazem implícitos “regimes de verdade”, e os conteúdos escolares, para 

a essa autora, devem privilegiar as experiências dos educandos muito mais do que o 

conhecimento oficial e supervisionado. 

  A seguir, discutimos as representações da professora acerca do ensino-

aprendizagem de jovens e adolescentes privados de liberdade. Vejamos:  

 

Excerto 3 

É muito complicado, eles não querem saber de nada 

mesmo, então, a gente tenta trabalhar coisa atrativa, a 

partir daquilo que eles já, da vivência mesmo... isso é 

muito similar também à escola normal.  

(Entrevista realizada em 15/05/2015)  
 

  Nesse trecho da entrevista, Luciana expressa que a realização de ações 

pedagógicas no socioeducativo é bastante dificultosa. Ela utiliza-se da forma verbal 

“ser”, seguida do advérbio de intensidade ‘muito’, para atribuir complicações às 

atividades pedagógicas realizadas. Ao referir-se aos jovens e adolescentes, a professora 

diz "eles não querem saber de nada", sinalizando a falta de interesse desses adolescentes 

em estudar a língua padrão, tão diferente da utilizada por eles. Mas não restringe esse 

desinteresse às salas de aula do Centro Socioeducativo, atribuindo-o aos alunos em 

geral, ao utilizar ‘isso é muito similar também à escola normal’.  

  Luciana, ao usar o sujeito “a gente”, inclui-se por ativação no processo de 

ensino-aprendizagem de jovens e adolescentes em risco social. A ativação “ocorre 

quando os atores são representados como forças ativas e dinâmicas numa atividade” 

(VAN LEEUWEN, 1997, p. 187). A expressão "A gente tenta trabalhar coisa atrativa" 

demonstra que Luciana, apesar das dificuldades, possui reflexão crítica, pois, mesmo 

diante de obstáculos, busca soluções no coletivo. Conforme Barros (2015, p. 137): 

  

a reflexão crítica, na qualidade de atividade coletiva, envolve 

processo de “autocrítica”, com interesse libertador, em que o 

professor age diante de um problema, buscando soluções no 

coletivo. Além de refletirem sobre suas ações, os professores 

questionam as estruturas sociais em que trabalham. 
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  O enunciado "Similar também à escola normal" revela que Luciana faz uma 

comparação entre a escola do Socioeducativo e a escola regular, pois parece acreditar 

que o ensino desta última também enfrente dificuldades em ensinar a norma padrão da 

escrita. O uso do item léxico-gramatical “normal” revela que Luciana diferencia o 

ambiente educacional do Centro Socioeducativo, e dos adolescentes privados de 

liberdade, do ambiente educacional das demais escolas. Tal diferenciação pode 

representar que ela considere o primeiro menos eficaz. 

  No exemplo que segue, Luciana fala do trabalho desenvolvido no Centro 

Socioeducativo, retratando as dificuldades enfrentadas para desenvolver trabalhos 

diferenciados e mais próximos do contexto dos adolescentes. Vejamos o que ela diz:  

 

Excerto 4 

Eles gostam muito de Rap... Hip-Hop... Então, ano passado a 

gente trabalhou e nós fomos muito criticados... nós tivemos 

um cuidado assim de selecionar as letras tal...nós professores 

fomos muito criticados, é... assim... porque essa música traz 

apologia ao crime, ...então assim,  é muito complicado, assim... 

tudo que a gente vai trabalhar, a gente enfrenta assim, 

essa... digamos que opressão porque é o tempo todo assim 

eles... 

(Entrevista realizada em 15/05/2015) 
 

 

  Luciana enfatiza que os jovens e adolescentes gostam de participar de 

atividades que envolvem seu contexto. O emprego do adjetivo de intensidade ‘muito’ 

revela o alto grau de aceitação quando realizados trabalhos didáticos diferenciados, 

como com a música. Ao dizer “eles gostam muito de Rap”, Luciana indica que o 

desenvolvimento de atividades desse tipo estimula os alunos e desperta seu interesse 

pela aprendizagem. 

 Ao falar sobre as formas diferenciadas de se trabalhar em ambiente 

socioeducativo, a docente expressa que, apesar do esforço empregado pelos professores, 

as práticas didáticas são criticadas e repreendidas. A expressão “a gente” seguida da 

forma verbal “trabalhar” sinaliza que os professores do socioeducativo são incluídos por 

força ativa nas atividades pedagógicas, mas que, por mais que se esforcem, há 

impedimentos para a realização de trabalhos diferenciados. O emprego da expressão 

“nós fomos muito criticados” demonstra divergências entre a prática do exercício 

docente e os demais agentes que atuam no Centro Socioeducativo, e Luciana volta a 
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atribuir, por meio do verbo “ser”, seguido do advérbio de intensidade “muito”, alto grau 

de dificuldade em relação aos trabalhos didáticos realizados em ambiente 

socioeducativo. A professora marca, também, a resistência dos demais atores a essas 

atividades, ao utilizar-se do verbo "enfrentar" e do substantivo "opressão". 

  Do ponto de vista macrossocial, faz-se necessário apreender outros significados 

presentes nos enunciados de Luciana. Conforme Bhaskar (1998), há uma necessidade de 

se compreender as camadas mais profundas da realidade, que estão materializadas nos 

discursos. De acordo com Barros (2015), os discursos são moldados pelas estruturas e 

podem ser reproduzidos ou transformados. Nesse sentido, os enunciados de Luciana 

estão reproduzindo principalmente o discurso hegemônico da superioridade da variante 

padrão da língua em relação às demais, caracterizando como dificuldade de escrita o 

fato de os alunos escreverem como falam, diferenciando a linguagem dos adolescentes 

pelo uso das gírias e caracterizando-a como uma linguagem própria, diferente e distante 

da dos professores: "a linguagem deles". 

  Percebemos, no contexto socioeducativo, relações de poder permeadas por uma 

ideologia de dominação de classes. A expressão “tudo que a gente vai trabalhar, a gente 

enfrenta, assim, essa... digamos que opressão” é um exemplo disso. Esse enunciado 

deixa transparecer que as relações sociais que permeiam o ambiente socioeducativo são 

historicamente hegemônicas e, de acordo com Barros (2015), estas relações procuram o 

tempo todo manter, construir ou romper relações de dominante e dominado.  

9. CONCLUSÃO 

  Como dissemos no início deste artigo, a pesquisa está em fase preliminar. Os 

enunciados analisados, neste estudo, serviram de base para a construção da base teórico-

metodológica do curso de formação continuada que, atualmente, está sendo aplicado aos 

educadores do Centro Socioeducativo. Definimos a temática 'Letramento Crítico' como 

prioridade nesse curso, objetivando favorecer uma prática pedagógica pautada em 

reflexão, emancipação e consciência crítica. 

  A análise sociodiscursiva dos dados nos permite perceber ideologias e 

discursos hegemônicos presentes não só nos enunciados da professora, mas permeando 
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todo o contexto das aulas do Centro Socioeducativo de Rondonópolis – MT e 

favorecendo a construção de crenças marginalizadoras destes adolescentes.  

  Entendemos que a linguagem exerce um papel crucial na educação e na 

ressocialização desses adolescentes, principalmente, no que diz respeito às 

transformações da prática discursiva que se refletem em transformações da prática 

social (FAIRCLOUGH, 2001). Os enunciados da docente, bem como a observação em 

campo, no ambiente de ressocialização, permitem vislumbrar novas perspectivas para a 

reinserção dos jovens e adolescentes que se encontram privados de liberdade. Há 

necessidade urgente de transformação no sentido de desconstruir práticas hegemônicas 

acerca da norma padrão da língua e sua superioridade em relação às demais variantes e 

valorizar o conhecimento linguístico dos reeducandos. 

  Embora os jovens e adolescentes do centro socioeducativo estejam em um 

espaço repressivo e de isolamento, cujas muralhas são a materialização da separação 

entre eles e a comunidade livre, essa situação não deve servir de barreira para uma 

educação eficiente e eficaz, que seja capaz de gerar mudanças significativas na vida de 

quem orienta e de quem é orientado. É necessário que os professores e os demais 

profissionais socioeducadores estejam envolvidos, dispostos a provocar mudanças no 

contexto em que estão inseridos. 
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