
ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA, ETNOGRAFIA E REPRESENTAÇÕES

DO “BOM” PROFESSOR

Resumo

O presente artigo objetiva apresentar as representações da imagem do bom professor,
construída pelos professores e pela mídia. Para isso, foram acompanhados três
professores de uma escola da rede pública de Fortaleza e analisada matéria da revista
Época sobre o tema. Estabelecemos diálogo entre a Análise de Discurso Crítica com
base em Fairclough (2004, 2005, 2006) e a Etnografia (Giddens, 1991; Geertz, 1998).
Percebemos a reprodução da imagem do bom professor como resultante de discursos
nos quais as atitudes de abnegação e sacerdócio contrapõem-se à compreensão da
profissão como um trabalho, inserido em um tempo-espaço e relacionado às questões da
globalização. Palavras-chave: representações, professores, etnografia e globalização.

Palavras-chave: representações, professores, etnografia e globalização.

Abstract

This article presents the of image representations of the good teacher, built by
teachers and media. Aiming this, we have monitored three teachers of a public school in
Fortaleza and analyzed the article of Época magazine on the subject. We will
establish a dialogue between Critical Discourse Analysis based
in Fairclough (2004, 2005and 2006) and Ethnography (Giddens, 1991; Geertz, 1998).
We have pointed out the image of the good teacher as a result of speeches in
which attitudes of selflessness and priesthood opposed to the understanding of the
profession as a job, inserted into a space-time and related to issues of globalization.

Keywords: representations, teachers, ethnography and globalization.

1 Introdução

Propomo-nos discutir, neste artigo, as representações feitas por professores

do Ensino Fundamental da imagem do bom professor, a partir de uma pesquisa

etnográfica, para perguntar aos professores sobre quais memórias têm desta figura, a fim

de saber até que ponto isso foi fundamental para construção de seu trajeto profissional e

como eles se autoavaliavam para, enquanto participantes da comunidade de professores,

poderem nos indicar que qualidades podem se contrapor à representação do “bom”

professor, sugerida pela matéria de capa da revista Época de 26 de abril de 2010, para a

qual “Premiar os bons professores e punir os ruins é essencial”.

A reportagem refere-se aos professores brasileiros que se destacaram diante

do cenário desolador de uma profissão que tem apresentado uma desvalorização
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crescente nas últimas décadas. O fato é bastante instigante porque toma princípios

‘formulaicos’ de como se define um bom profissional a partir de um conjunto de

habilidades e técnicas que o indivíduo deve assimilar, considerando um bom professor.

Ou, ainda, como a sociedade deve avaliar esses profissionais, fazendo uso da ‘fórmula’

apresentada pela referida matéria, uma vez que estamos dentro de um quadro mais geral

de pesquisa que procura entender como se estabelecem as representações da imagem do

professor em um contexto de modernidade tardia1. Questionamo-nos se formar bons

professores situa-se em uma política de meritocracia, ou seja, como bonificar e/ou punir

poderia resolver o problema da qualidade em educação tão amplamente discutida.

Trata-se de uma pesquisa etnográfica que visa estabelecer um contraponto

nos discursos proferidos pelos professores, por meio de análise de entrevistas e

observação de seus cotidianos. Visa, ainda, contrastar as propostas veiculadas pela

revista citada, que reflete uma atividade demarcada pela frustração, descrédito e

desesperança quanto ao que significa ser professor, discutindo para quem serve a

construção da imagem do bom professor sugerida pela mídia. Por essa razão, é preciso

avaliar os inúmeros aspectos envolvidos na relação professor, escola e sociedade. É

preciso também lançar um olhar sobre a questão e sobre quais concepções a subsidiam

para podermos encontrar algumas respostas sobre o trabalho do professor e sua

relevância para a sociedade contemporânea.

Para fazer o que nos propomos, organizamos o presente artigo da seguinte

forma: primeiro, apresentaremos uma rápida explanação teórico metodológica para

ambientar os conceitos; seguiremos com a descrição da metodologia utilizada para,

depois, proceder à análise dos dados preliminarmente coletados, entrelaçando a

metodologia da pesquisa etnográfica (notas de campo, observação e entrevistas

semiestruturadas) com as categorias analíticas da Análise do Discurso Crítica

(doravante ADC), principalmente, o discurso como significado representacional

interpretado em gêneros que se fazem significado acional. Esperamos, com esse

processo, suscitar outras questões de pesquisa relacionadas que possam ser discutidas

em trabalhos posteriores.

2 Perspectiva transdiciplinar

1 Sobre o termo ver Giddens (1991) – o termo usado aqui se refere à vida social contemporânea e que
alguns autores determinam de pós-modernidade.
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A perspectiva transdisciplinar sugerida por Fairclough (2005) é aquela que

as áreas de saber dialogam entre si, mas no intuito de preservar a respectiva autonomia.

Isso é importante para melhor descrever os fenômenos em estudo, porque, no caso em

questão, somam-se as contribuições advindas da ADC e da Etnografia, enriquecendo as

análises que concebem o material textual como base, mas, aliado a esse material,

encontram-se os métodos disponibilizados pelo campo etnográfico.

Para compreender tema tão amplo como a globalização, optaremos pela

alternativa da interdisciplinaridade, recortando a discussão para os processos de

globalização que são veiculados como discursos da mídia. No caso, pela escolha de uma

reportagem presente em revista de circulação nacional, para ilustrar esses processos.

O discurso da mídia contribui para a formação dos discursos dos professores

acerca de sua identidade e de seu papel social por ser um elemento central da prática da

globalização, conforme Thompson (1995). O que reforça a ideia de que mudar os

discursos provoca, em certa medida, a mudança nas práticas sociais. Segundo

Fairclough (2006, p. 6)

[...] é igualmente importante considerar o relacionamento entre os processos
reais da globalização e os discursos da globalização. Em termos gerais,
podemos dizer que os discursos da globalização não se limitam a representar
processos e tendências da globalização que estão acontecendo de forma
independente. Eles podem também contribuir para a criação e modelagem de
processos reais de globalização.2

A pesquisa qualitativa ajudará a compreender a inter-relação existente na

transdisciplinaridade presente, sabendo que, no geral, as pesquisas que se enquadram

sob esse rótulo são aquelas abordagens que têm em comum, como veremos em Flick

(2008, p. 8):

[...] o fato de buscarem esmiuçar a forma como as pessoas constroem o
mundo a sua volta, o que estão fazendo ou o que lhes está acontecendo em
termos que tenham sentido e que ofereçam uma visão rica. As interações e os
documentos são considerados como forma de constituir, de forma conjunta
(ou conflituosa), processos e artefatos sociais.

2 Tradução nossa (…) it is equally important to consider what the relationship is between actual processes
of globalization and discourses of globalization. In broad terms, we can say that discourses of
globalization do not merely represent processes and tendencies of globalization which are happening
independently. They canunder certain conditions also contribute to creating and shaping actual processes
of globalization.
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É com base nessa perspectiva que adotamos a pesquisa qualitativa, porque

acreditamos que esta se faz no fazer, ou seja, que os diferentes métodos e passos do

processo se encaixarão entre si, à medida que os fatos são apresentados e como se

estabelecem entre eles uma relação de coocorrência. Portanto, este trabalho se deseja

qualitativo e etnográfico, pois temos a intenção de fazer a interação das formas de

compreensão de como as pessoas constroem o mundo a sua volta. Para isso, nosso

processo de análise ampara-se na intuição, grande aliada, mas não única.

Para efetivar a transdiciplinaridade como opção de escolha das teorias de

base, tomamos as teorias sociais, porque abrem espaço para a ADC como aquela

responsável pela análise e teorização crítica dos processos de mudanças econômicas,

sociais e culturais da modernidade tardia, uma vez que os processos de mudança

existem como ‘discursos’ e são também moldados por ‘discursos. (CHOULIARAKI e

FAIRCLOUGH, 1999, p. 4).

2.1 ADC e a transdiciplinaridade

A ADC constrói o conceito de discurso, compreendendo-o como um modo

de ação historicamente situado, havendo uma relação dialética entre discurso e

sociedade, porque, ao mesmo tempo em que o discurso é moldado pela sociedade, ele é

também constitutivo da estrutura social e da relação entre sociedade e discurso,

realizando-se de forma interna e dialética nesse conjunto.

A linguagem, na teoria, não revela as questões sociais, mas é integrante

destas questões e resulta como ponto de contato entre o dizer, o fazer e o feito. Para

Magalhães (2000, p. 94), a ADC “estuda a linguagem em processos históricos,

dinâmicos, registrando, por um lado, sua relação com a prática social passada e, por

outro, o papel que exerce na transformação social.” Essa afirmação reitera nosso

posicionamento acerca da ADC como opção teórico-metodológica de análise dos textos

e discursos coletados.

A ADC estabelece uma relação acerca do conceito de modernidade tardia e

de linguagem, situando a questão do contexto social que nos encontramos como o

período no qual a linguagem ocupa o centro do modo de produção do capitalismo. Para

Fairclough (2003, p. 188) o discurso tem uma considerável importância na

reestruturação do capitalismo e em sua reorganização em nova escala, uma vez que a
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economia é baseada no discurso: o conhecimento é produzido, circula e é consumido em

forma de discursos. O autor afirma, posteriormente, que as estratégias do capitalismo

para implantar o ‘globalismo’ são, em sua maior parte, veiculação por instrumentos da

mídia e servem para interpretar a globalização sob uma ótica específica, como veremos

em Fairclough (2006, p. 7):

A principal característica do "globalismo" é que ela interpreta a globalização de
uma forma neoliberal como principalmente da liberalização e integração global
dos mercados, associada à propagação de uma versão particular da
“democracia ocidental", e as estratégias que estão associadas destinadas à
mudança ou flexionando globalização no sentido neoliberal. Para colocar a
questão de uma maneira mais controversa, é uma estratégia para sequestro da
globalização a serviço de interesses nacionais particulares e corporativos. 3

As estratégias de alguns grupos, se tornadas aparentes, em muito nos

ajudam a esclarecer algumas questões acerca da compreensão do mundo que nos cerca,

fazendo-nos inter-relacioná-las a diversas ordens discursivas, materializadas nos

gêneros discursivos, elementos semióticos que corporificam os modos de agir e de

intervir no mundo; sendo eles os modos de representar, Fairclough (2004). Para o autor,

os gêneros são uma importante categoria de análise, pois as semioses por eles

materializadas figuram em eventos e práticas sociais várias, podendo agregar, além da

linguagem, outras questões que se relacionam com os comportamentos dos grupos

sociais.

Os discursos figuram como parte de práticas sociais e, segundo Fairclough

(2004), ajudam-nos a identificar a construção de identidades pessoais e sociais. Os

discursos podem ser distintos e representarem a mesma área do mundo sob diferentes

perspectivas ou posições, ajudando-nos a entender como se formam as representações.

Por isso, faz-se necessário reconhecê-los e compreender-lhes o processo constitutivo,

para, com esse conhecimento, entender a representação como aquela controlada pelo

direcionamento discursivo.

Na sociedade, o discurso da educação de qualidade apresenta-se de forma

dissociada de seus agentes. Ou, ainda, como nos diz Van Leeuwen (1996), as

representações podem incluir ou excluir os “atores sociais” e servir a interesses

3 Tradução nossa: The key feature of ‘globalism’ is that it interprets globalization in a neo-liberal way as
primarily the liberalization and global integration of markets, linked to the spread of a particular version
of ‘(western) democracy’, and the strategies it is associated with are aimed at shifting or inflecting
globalization in a neo-liberal direction. To put the point in a more contentious way, it is a strategy for
hijacking globalization in the service of particular national and corporate interests.
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previamente delimitados em relação aos leitores para quem é dirigido o discurso. Isto

nos interessa porque é possível atestar que há escolhas na representação dos processos e

dos meios pelos quais os textos e discursos circularão e há também interesse nas

escolhas das representações dos agentes sociais.

A ADC propõe-se a explicar linguisticamente os discursos e, para fazê-lo,

articula-se à Linguística Sistêmico Funcional (LSF) de Halliday (1994). Fairclough

(2004) sugere que LSF é um importante instrumento de análise, porque descreve a

linguagem em relação às necessidades humanas. Os analistas de discurso aplicam o

conceito funcionalista de discurso porque o foco de interesse não está apenas na

interioridade dos sistemas linguísticos, mas, sobretudo, nas investigações sobre como

esses sistemas funcionam na representação dos eventos, na construção das relações

sociais, na estruturação, reafirmação e na contestação das hegemonias do discurso.

Segundo Resende (2008, p.13), “O conhecimento de uma gramática

funcionalista é indispensável para que se compreenda como estruturas linguísticas são

usadas como modo de ação sobre o mundo e sobre as pessoas”. Desse modo, é

interessante a articulação dos conhecimentos da Linguística com o conhecimento da

sociedade para desvelar as estruturas que subjazem no discurso e nas estruturas sociais.

Fazer a articulação entre as áreas de conhecimentos, para Fairclough (baseado no

funcionalismo de Halliday), é abordar o discurso em termos de três principais tipos de

significados: o significado representacional, ligado aos discursos; o significado acional,

ligado aos gêneros; e o significado identificacional, ligado aos estilos, ressaltando que

“os significados estabelecem-se dialeticamente” (Resende, 2008, p. 58).

Neste artigo, selecionaremos, para efeito de análise, os discursos presentes

no material coletado nas entrevistas e na matéria da revista e, com os discursos

relevantes encontrados, trabalharemos o significado representacional, sabendo que a

análise textual inclui a análise linguística e a análise interdiscursiva, ou seja, a

compreensão de como os textos atuam em diferentes discursos, gêneros e estilos,

porque os textos funcionam como elementos dos eventos sociais que provocam efeitos e

contribuem para mudanças nas pessoas, nas quais mudanças de atitudes, crenças e

valores afetam também as ações, relações materiais e o mundo material (Fairclough,

2004). Assim, os textos podem provocar mudanças sociais na contemporaneidade,

apresentando discursos da ‘globalização’ ou ‘globalistas’ bastante ilustrativos de como

o processo ocorre.
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A correspondência entre ADC e LSF pode ser compreendida nos conceitos

de significado representacional, cujos discursos têm maior ou menor atuação,

dependendo do grau de representatividade de seus atores sociais no contexto da

globalização, ou seja, da contemporaneidade. A interdiscursividade também é um

elemento constitutivo da representatividade e torna-se essencial para desvelar as

perspectivas particulares e a escolha lexical que influenciam o discurso, sendo essencial

o conceito de "representação de atores sociais" (Van Leeuwen, 1997 apud Resende e

Ramalho, 2006) por ser possível identificar os posicionamentos ideológicos de quem

profere o discurso.

O quadro, abaixo, ilustra como a correspondência entre as teorias pode ser

visualizada na compreensão de estarmos diante de uma abordagem linguística e

interdiscursiva que não se deseja apenas teoria, mas teoria e método construindo

interpretações para a linguagem.

DIALÉTICA DO DISCURSO

Discursos (significado representacional) interpretados em gêneros (significados acionais)

Discursos (significado representacional) apontados em estilos (significados identificacionais)

Ações e identidades (incluindo gêneros e estilos) representadas em discursos (significado

representacional).

Quadro 1- dialética do discurso Fairclough (2004 p. 29)

Como vimos, há uma inter-relação dialeticamente posta entre os três

elementos de análise textual propostos pelo autor e que possibilitam focalizar as

mudanças sociais contemporâneas, como a ‘globalização’, a ‘modernidade tardia’, o

‘novo capitalismo’, isto é, conceitos que identificam uma área significativa para a

pesquisa social crítica, que tem recebido da abordagem proposta pela ADC uma

relevante contribuição.

Não há referências explícitas na ADC acerca da relação com a Etnografia,

mas, como propõe a transdiciplinaridade como alternativa metodológica, nada impede

de acrescentarmos ao leque de possibilidades essa área de conhecimento (Fairclough,

2005). De acordo com Magalhães, a ética e questões pertinentes à identidade de gêneros

pode e deve ser realizada por meio da pesquisa etnográfica, uma vez que em alguns

estudos, é bastante esclarecedora, como observaremos em Magalhães (2006, p. 72):
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Defendemos a etnografia como uma metodologia adequada para o
estudo da prática social. Na perspectiva que adotamos, o discurso
(incluindo aspectos semióticos ligados à imagem) é uma dimensão da
prática social (CHOULIARAKI & FAIRCLOUGH, 1999). Isso
significa que os textos – a materialidade lingüística e semiótica das
práticas sociais – precisam ser contextualizadas nas práticas, o que
exige um trabalho de campo.

Assim, faremos que este artigo também dialogue com a Etnografia, porque,

como sugere Giddens (1997), é mister uma agenda da ciência social que diga acerca de

uma profunda reflexão sobre as ações cotidianas individuais no cenário contemporâneo,

nas quais identidades estão imersas num processo de desterritorialização, destradição, e

muitas rupturas simbólicas que afetam cada individuo e suas identidades, coletivas ou

individuais. Impossível, para nós, o estudo da prática docente sem a percepção desse

contexto, uma vez que percebemos o desconforto dos professores diante de tantas

‘rupturas’ e o despreparo para lidar com uma escola que ousa sair dos muros e insiste

em trazer para dentro de si questões outras como violência, por exemplo.

Como a Etnografia exige uma coleta de dados mais densa, este artigo se

instaura como um ‘ensaio’ de pesquisa etnográfica. Os dados não são suficientes para se

estabelecer algo de decisivo, mas a consciência de uma antropologia calcada nas

‘formas de saber local’ permite-nos relativizar os fatos, segundo Geertz (1998, p. 272):

[...] funde os processos de autoconhecimento, autopercepção e
autoentendimento com os processos de conhecimento, percepção e
entendimento do outro; que identifica, ou quase, organizando o que somos e
entre quem estamos. Dessa forma, consegue contribuir para que nos
libertemos de representações errôneas de nossa maneira de apresentar
assuntos [...]

Será esse ir e vir entre questões concretas e práticas e a interpretação um

tanto quanto abstrata que se apresentará no presente artigo, ou seja, buscando ora em

um, ora em outro campo explicações para as representações feitas pelos professores da

expressão: “bom professor”, observando-lhes o quão é cara para momentos conflituosos

como a contemporaneidade, nos quais conceituar o “bom” pode significar inúmeras

outras coisas, tais como: sucesso, reconhecimento, aferições em provas e concursos etc.

E na subjetividade das respostas apresentadas, avaliar ‘o que somos e entre quem

estamos’. Isso é de fundamental importância para compreender o contexto de

globalização que estamos imersos, nas palavras de Giddens (1991, p. 77)

A experiência global da modernidade está interligada – e influencia, sendo
por ela influenciada – à penetração das instituições modernas nos
acontecimentos da vida cotidiana. Não apenas a comunidade local, mas as
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características íntimas da vida pessoal e do eu tornam-se interligadas a
relações de indefinida extensão no tempo e no espaço. Estamos todos presos
às experiências do cotidiano, cujos resultados, em um sentido genérico, são
tão abertos quanto aqueles que afetam a humanidade como um todo. As
experiências do cotidiano refletem o papel da tradição – em constante
mutação – e, como também ocorre no plano global, devem ser consideradas
em contexto do deslocamento e da reapropriação de especialidades, sob o
impacto da invasão dos sistemas abstratos. A tecnologia, no significado geral
da “técnica”, desempenha aqui o papel principal, tanto na forma de
tecnologia material da especializada "expertise social”.

Estamos cientes de que a finalidade primeira e básica da pesquisa de campo

etnográfica é oferecer uma descrição clara e nítida da constituição social e distinguir as

leis e regularidades dos fenômenos culturais analisados, mas ser claro e nítido é uma

construção que se faz a partir de outras construções, por exemplo, aquelas das pessoas

que analisamos. Portanto, quando o pesquisador de campo baseia-se inteiramente na

inspiração proporcionada pela teoria, ele pode ser ao mesmo tempo um pensador

teórico, um pesquisador, e, nesse caso, encontrar em si mesmo os estímulos para

enfrentar os desafios. O que significa que para que haja êxito na pesquisa conhecer é o

caminho.

3 Identificando os textos

O texto da reportagem “Os segredos dos bons professores” será apresentado

na categoria de gênero discursivo, por compreender que a reportagem torna-se

instrumento ao estabelecer conectividades e interações que atravessam as fronteiras

espaciais com representações, narrativas e discursos, por meio da linguagem e nela

apresentar elementos que são globais ou globalizados (Fairclough, 2006).

Procederemos a análise com os textos das notas de campo, das entrevistas e

dos dados da observação, ou seja, os gêneros discursivos que podem nos ajudar a

compreender a articulação com o texto da reportagem de uma revista de circulação

nacional que ilustra as questões da globalização vinculadas à educação de forma que

estas pareçam naturalmente aceitas, porque são reconhecidas por todos que se

encontram envoltos no mesmo espaço-tempo, como atesta a pesquisa etnográfica

realizada.

Portanto, a coleta de dados foi realizada em duas etapas. A primeira

consistiu da leitura da reportagem “Os segredos dos bons professores” – Revista Época,

2010. Nela, podemos encontrar um conjunto de recursos (fotografias com legendas;
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infográficos, trechos narrativos) que servem para ilustrar a força argumentativa de um

modelo de “bom professor”.

A segunda etapa refere-se à experiência etnográfica, partindo da coleta

diante da triangulação, ou seja, além da entrevista, outras formas de registro das visitas,

uma vez que estamos diante de uma interpretação subjetiva do contexto. Isso nos remete

a questões de validação dos dados coletados para que o trabalho possa ser visto como

uma aplicação da Etnografia, como exercício.

Para essa etapa, algumas observações devem ser feitas acerca do processo

de entrada no campo. Em uma primeira perspectiva, mantivemos contatos com os

participantes e, para minimizar o impacto de nossa presença, entramos na escola por

meio de uma professora que “transitava” em vários espaços da escola. A professora do

laboratório, chamada Joana (nome fictício) encaminhou-nos para a direção, apresentou-

nos aos demais colegas e deixou que ficássemos em sua sala, durante vários momentos.

A nossa presença na escola não foi de todo indiferente, mas a maior parte do

tempo foi utilizada para tomar notas e desenvolver as experiências propostas pelo

exercício da pesquisa etnográfica. Das observações, construímos as notas de campo,

como observaremos adiante. Nessas notas, cuidamos para registrar fatos em sequências

de acontecimentos e tentamos ser objetivos nas descrições de espaços e pessoas.

As entrevistas semiestruturadas partiram de um roteiro que mesclavam

informações de ordem organizacional (dados de sexo, idade, tempo de experiência,

vínculo com a instituição etc.) e, mesmo com a presença do gravador, tentamos fazer a

conversa fluir interativamente, sem manifestações minhas que induzissem as respostas.

Para complementar, coletamos artefatos (fotografias) com o intuito de

ratificar os demais recursos utilizados e contribuir para um contraponto com a matéria

da revista que afirmávamos, no início do artigo, ser o input, a ideia que se transformou

em questão de pesquisa, o que por si já traz a intertextualidade e a interdiscursividade

para participar entre os objetos de análise.

3.1 Conhecendo a escola e os professores

A escola atua nos níveis de Educação Infantil, Fundamental I e II e

Educação de Jovens e Adultos (noturno). É uma escola antiga, patrimonial (prédio

público), tem um quadro de funcionários relativamente grande para atender a uma

demanda de cerca de 700 alunos por turno (diminui no horário noturno). Apresenta em
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sua infraestrutura espaços como quadra de esportes, salas de aula amplas, espaços de

convivência variados, auditório, laboratório de informática e sala de multimeios

(biblioteca escolar,  espaço para estudo e ‘depósito’ de instrumentos diversos).

Selecionamos três professores, duas mulheres e um homem como

participantes. São trabalhadores de uma escola pública da rede municipal, situada na

periferia de Fortaleza, que aqui receberão nomes fictícios escolhidos por eles mesmos,

idade variando entre 40 a 61 anos de idade e mais de 10 anos na profissão. A seleção

buscou contemplar 03 diferentes espaços escolares: a sala de aula, o laboratório de

informática e a biblioteca, buscando, simbolicamente, representar o espaço prototípico

de ensino, o novo e o clássico, respectivamente.

Foram realizadas várias visitas, das quais três foram utilizadas para

realização das atividades de pesquisa, tais como redação das notas de campo,

observação dos espaços que atuam os participantes e as entrevistas. O material será

analisado a seguir, obedecendo à disposição de fragmentos de notas de campo,

acompanhadas de fotografias, e a classificação dos discursos identificados nas

entrevistas, a partir de trechos e em forma de quadro para ilustração.

Informamos que todo o percurso da pesquisa seguiu os procedimentos da

etnografia, incluindo questões éticas pertinentes. Os participantes foram solicitados e

esclarecidos acerca da forma de participação e do objetivo da pesquisa. A iniciativa

insere-se em questões mais densas da etnografia porque há uma relação interpessoal, na

qual os envolvidos sã o tratados como colaboradores do processo e essa decisão implica

também qualidade da pesquisa e efeitos na formação do pesquisador.

3.2 O texto da revista

A matéria em questão começa com apresentação de uma professora

(Carolina Maia), da 2ª série do Ensino Fundamental em uma escola de São Paulo. A

professora está sentada com um livro aberto e suas mãos pousam sobre eles. No entorno

da fotografia, demais desenhos como fórmulas de Matemática, tabelas periódicas,

gráficos, apagador, calculadora, sinais de exclamação e o ícone @. Tudo isso

acompanhado de um jarro com flor, maçã, xícara de café. Essas imagens apresentavam-

se sobre um fundo verde, que pode ser uma indução à cor dos quadros (antes negros),

presentes na maioria das salas de aulas ou no imaginário dos pais de alunos que são os

leitores ou público alvo da matéria.
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Não é preciso dizer que a realidade encontrada na escola na qual realizamos

o estudo difere muito do quadro apresentado pelos “flagrantes da realidade” que

fizemos quando fomos ao ‘mundo real’ das escolas. Não há maçãs sobre a mesa do

professor (nem mesmo frutas regionais). Não há recursos disponibilizados sobre sua

mesa, nem a aparência da professora – participante reflete o ar satisfeito apregoado

pelas imagens da revista. Mas também não encontrei o discurso de caos irreparável de

“morte à escola!”, como veremos a seguir.

3.2.1 As notas de campo, as fotografias e suas revelações.

Abaixo, apresentamos trechos das notas de campo, em forma de transcrição

dos momentos de observação. Estas se confundem (a nosso ver) com diários de

pesquisa, principalmente no tocante à objetividade sugerida nos manuais de etnografia.

(nota1) Pesquisadora, a professora Maria (nome fictício) e a “pior sala”.
São 8h da manhã de uma segunda-feira, na sala de 6º ano C, cerca de 20
alunos, oscilando na faixa etária de 11 a 13 anos. A professora faz a correção
de uma atividade sugerida na sexta-feira passada. Na verdade, ela respondia
às questões dispostas no livro didático e ninguém fazia perguntas ou
demonstrava ter respondido a tarefa [...] Alternavam-se as conversas em
paralelo. Um aluno, que insistia em incomodar a professora, foi obrigado a
sentar-se em um lugar ao lado do birô e ela o chamava por seu nome em
vários momentos, porque mesmo sob a orientação, ele ficava o tempo da aula
olhando para trás e provocando os demais colegas.
Depois de “corrigida” a tarefa, a professora vira-se para o quadro e faz a
agenda do que seria trabalhado naquele dia. Volta-se para os alunos e
pergunta-lhes sobre uma produção textual. Distribui cadernos pela sala e
volta para o quadro. De costas para a sala que tumultuadamente
desconsiderava a presença da professora, esta continuava a fazer a agenda
(inclusa recentemente no material escolar e de entrega gratuita para os
alunos).

Foto1: panorama da sala de aula                                foto 2: os recursos disponíveis na sala de aula
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Observamos, nesse trecho e nas fotografias, o isolamento da professora que

se encontra imersa em um modelo de escola que nada significa para os participantes. A

presença das tecnologias (celulares) contrasta fortemente com os recursos propostos

pela aula em questão (uso do quadro e do livro didático). Podemos ainda atestar a

falência da metodologia empregada na condução do conteúdo. Isso acontece

principalmente se observamos a inexistência de interação entre os envolvidos na ação de

ensino-aprendizagem.

As fotografias (3, 4, 5 e 6) de professores, apresentadas pela revista,

apresentam professores extremamente felizes e cercados por artefatos que representam a

escola perfeita, aquela formada por “bons professores” que “são capazes de

transformar nossas crianças em alunos de sucesso”. Observemos a expressão “nossas

crianças” que faz do leitor um aliado à proposta de uma fórmula, que, para dar certo,

basta que se aplique um conjunto de técnicas, expressas de forma esquemática no final

da matéria.

foto 3: professora apresentada classicamente foto 4:  professor sorridente e feliz desfazendo o mito

de gênero

Fotos 5 e 6: professoras felizes
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O sucesso dos alunos encontra-se no desempenho dos professores, que

isoladamente agem para “controlar” aquilo que seus alunos aprendem ou devem

aprender. Frase do tipo: “tudo que não tem relação com aprender fica para fora da

sala”, complementam-se com outros recursos disponibilizados para convencer de que a

escola precisa retornar para si mesma e para seus objetivos, descontextualizando-se de

outras questões. Para isso, há depoimentos de economistas, trechos de artigos

científicos, diálogos simulados entre alunos, comparando entre si os professores “bons e

ótimos”.

A revista pretende inserir a proposta de uma política de meritocracia,

isolando as demais questões que perpassam a carreira docente, dentre elas as condições

de trabalho e a situação da formação inicial e continuada. A meritocracia isoladamente

pode ser um argumento bastante forte, principalmente, se comparadas às experiências

de outros países, também citados, como Finlândia e Coréia do Sul. Entretanto, as

implicações com os discursos ‘globalistas’ desses exemplos estão a serviço de uma

proposta capitalista de educação, segundo o exemplo de Fernando Veloso, economista e

especialista em educação, citado na reportagem: “Medir o resultado e premiar os

melhores é o caminho certo para tornar a carreira de professor mais atraente.” que a

realidade da escola observada ainda está longe de alcançar.

A outra nota de campo e as fotografias (7 e 8) imediatamente postas

apresenta outro espaço da escola, o laboratório educativo de informática. Nesse espaço,

situa-se dentro da mesma escola, embora não pareça se coadunar à sala de aula

convencional, como observaremos:

(nota 2) Cláudia, a “criadora de sonhos”

A sala de laboratório era a mais animada de todas. Crianças sentadas no chão.
Divertiam-se com a projeção de filminhos curtos do “you tube” e depois a sala
foi ocupada por turmas de 4 em 4 alunas adolescentes que se propunham a
transcrever suas poesias para o computador e acrescentar-lhes figuras, músicas.
Apenas 4 computadores são passíveis de utilização, daí a redução de
participantes. 18 computadores novos estão lá, mas a energia “não puxa” para
todos eles e, às vezes (quase sempre), a Internet é muito lenta e “cai muito”.
[...]
Nossa criadora de sonhos também está sozinha... Ela demonstra que as
alternativas são prova de que ela não se deixou vencer. As políticas públicas
arrastam-se nas soluções, então ela as faz acontecer de seu jeito. O
planejamento de suas atividades fica sempre atropelado pelos aspectos
estruturais, mas ela segue e inúmeros projetos são iniciados, mas nem todos
finalizam ou saem de sua imaginação.
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Foto 7: laboratório de informática Foto 8: youtube na parede

Percebemos aqui uma situação peculiar, porque nela há um potencial

criativo despertado pelas tecnologias, mas há também outra representação de

profissional na qual vemos a professora internalizar as exigências contemporâneas. E

isso é feito criando alternativas ao descaso do Governo à efetivação de suas próprias

exigências. Há uma única sala na escola com computadores designados para a função

pedagógica e essa conta com problemas graves de funcionamento. São 18 computadores

que não funcionam por falta de instalação, cabendo à professora criar alternativas para

que o discurso de globalização acerca da democratização de acesso às tecnologias

ocorra: ela projeta as funções do computador na parede para que as crianças visualizem

as possibilidades tecnológicas, mesmo sem poderem acessá-las diretamente. Isso

implica uma representação de poder exercida pelos discursos da inserção da tecnologia

na educação.

A representação de outro espaço da escola (considerado ultrapassado por

muitos) é aquele destinado à biblioteca agora sob o rótulo de sala de multimeios. Esse

espaço parece mais um “depósito” nada estimulante para ser um espaço de consultas. As

fotografias (9 e 10) foram realizadas no momento do intervalo e é possível perceber o

vazio nelas representado, confirmando o mau uso dos espaços escolares, reafirmando

que eles não dialogam entre si:
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Foto 9: Sala de multimeios                  Foto 10: Hora do recreio, biblioteca vazia

O espaço para leitura dos alunos e professores é arejado e limpo. A sala tem

ar condicionado, alguns mapas, globos, cadeiras, mesas e quadro branco. Ao chegar

nesse espaço para realização de entrevistas, procuramos a professora com a qual

mantínhamos contatos em visitas anteriores. Fomos informados de que ela se

encontrava ausente por problemas de saúde na família. Então, um senhor de com 61

anos (25 desses passados em outra escola, aposentado por outra instituição) disse-nos

que servia de “apoio”, prontificando-se a explicar como funcionava a sala de

multimeios.

O professor designado para o espaço da “sala de multimeios” é aquele que

não se enquadra em nenhum outro papel exigido pela estrutura da escola, ou seja, não

pode por algum motivo de inadequação de papel ou doenças assumir salas de aula,

restando-lhe o papel de “guardião” desta sala. No entanto, observamos na entrevista

com o professor responsável por esse espaço o sentimento de anulação. Ele se rotulou

como o “tapa buracos”, aquele apenas notado quando não há alternativas, por exemplo,

para preencher o espaço da sala quando o professor regente falta ou quando os alunos

são encaminhados (como forma de castigo) para a sua sala.

3.2.2 O significado representacional dos discursos proferidos nas entrevistas e no

texto da reportagem

Nos discursos analisados, identificamos a presença de várias representações

que se instauram nas enunciações dos professores que, mesmo sem a devida

consciência, partilham de discursos comuns como a profissão como dom, vocação, ou
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seja, a reprodução de que pequenas atitudes individuais diferenciam os bons dos maus

professores. Isso é reforçado por conteúdos dispostos na mídia, como exemplo da

matéria da revista que citamos em outros trechos, porque reproduzem discursos,

segundo os quais as técnicas e os métodos dos bons professores mostram como esses

profissionais preparam-se para o trabalho e, ainda, quanto mais próximos essas técnicas

estão dos discursos ‘globalistas’, mais elas aproximam-se da receita de sucesso.

No geral, os professores entrevistados para este artigo lembram-se de seus

bons professores quando lhes atribuem características de paciência: “ Nunca vou

esquecer essa paciência que ele tinha”. Ou ainda o bom professor era aquele que

“obrigava a ler”. O professor visto como o dono da verdade: “Lembrava (sic) da forma

como esse professor corrigia as atividades: se você errasse uma coisa, ele não

considerava”. O que significa que o professor modelo é aquele de quem você copia

ações:

Tinha outro, professor Casemiro, lá na Unifor. Muito comprometido. Todos
os dias, ele começava a aula lendo as manchetes do jornal, isso me levou a
fazer aqui na escola também. Tudo o que ele dizia, eu tentava colocar em
prática A gente tem um jornal online, tem dias em que eu trago os meninos
para fazermos a leitura do jornal no datashow ou nos computadores. Esse
projeto do Jornal Online tem muito a ver com a história dele. (Cláudia - a
criadora de sonhos)

Assim como no trecho da entrevista, a reportagem também apresenta

modelos de professores comprometidos e exemplos que devem ser seguidos, porque por

meio deles as crianças são transformadas em “alunos de sucesso” e segui-los pode

resultar tecnicamente em uma massa de alunos que alcançam o sucesso, como podemos

observar no trecho abaixo:

A professora Carolina passou a ganhar dez minutos a cada aula depois que
descobriu um método para garantir a disciplina da classe da 2ª série na Escola
Estadual Guilherme Kulmann, de São Paulo. Para duas meninas que
discutiam por causa de um lápis de cor, Carolina apenas aponta a porta e
pede que elas resolvam o problema no corredor. “Tento deixar o que
atrapalha a concentração deles fora da sala”, diz. “Não posso me dar ao luxo
de perder tempo.” (GUIMARÃES, 2010, p. 114 )

Notamos que, em trechos como o citado acima, há discursos que interessam

à construção ideológica da profissão de professor como aquele responsável, de forma

isolada, pelos ganhos e fracassos dos alunos e por sua educação. Esses discursos se

aliam ao desejado pela implantação de uma ideologia neoliberal, na qual o tempo é uma

categoria importante demais para ser perdida, seja lá em detrimento de que isso se
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coloca. O conceito de interdiscursividade é importante aqui, pois os discursos transitam

em formações discursivas diferentes e servem a propósitos diferentes quando

recolocados. O estado de produção discursiva é contínuo, mesmo que tenhamos a ilusão

de que somos seu lugar de origem, porque a estratégia discursiva prevê também essa

ilusão, embora haja sempre outros interesses subjacentes àquilo que o professor diz ou

faz quando o diz.

A escola representa o lócus privilegiado para a circulação dos discursos que

podem parecer pertencentes exclusivamente às formações discursivas, mas não funciona

assim e, para efeito de ilustração, apresentamos o quadro dos discursos que

encontramos e trechos de entrevistas que materializam a estrutura discursiva subjacente

ao sentimento dos professores que não veem seu trabalho na perspectiva de sucesso

intentada porque sua atividade profissional está atrelada a outras questões de ordens

discursivas, mesmo que não conscientes. Como veremos a seguir:

Significado
Representacional

Fragmentos do gênero entrevista que ilustram os discursos

Medo

Esse medo, a questão da violência, que acontece também porque o professor
não tem coragem, é uma represália. Ele não quer perder o emprego, então, não
enfrenta o diretor. O momento da sala de aula fica um caos, mas o professor
fica preso, com medo de perder o emprego, que é sua sobrevivência. Assim,
ele deixa as coisas acontecerem de qualquer forma. (Maria – a pior sala)
Certa vez uma mãe disse: “vamos trazer o revólver, vamos matar ela!” Foi
preciso um guarda me escoltar lá por uma semana. Não deixei de chamar a
atenção dos outros meninos. Resolvi sair dessa escola porque eu era a única
professora que levantava essa questão da Bolsa-família, então, eu era a “chata”.
O resto não ligava. (Cláudia - a criadora de sonhos)

Abnegação

Saber que a gente está ajudando o próximo, construindo e fazendo com que
aquela pessoa tenha uma vida melhor. Só em você passar o pouco do
conhecimento que tem para outra pessoa, isso é fundamental.
Não é nem a questão do professor ter uma condição de vida melhor, embora ter
condição de viver com um salário bom seja importante, se ele tiver uma sala
em que possa dar atenção ao aluno e contribuir para sua formação, isso poderá
ajudar a melhorar a qualidade do ensino.
Primeiro: vocação. Ele tem que ser igual a um sacerdote, tem que gostar muito
do que faz e se despojar de tudo. (Cláudia- a criadora de sonhos)
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Quadro 2: Classificação dos discursos encontrados nas entrevistas

Os discursos encontrados durante as entrevistas demonstraram que os

professores representam sua profissão com base em sentimentos depreciativos e

bastante diferentes daqueles que a matéria da revista trouxe como modelo para a

sociedade. A realidade das escolas é um quadro de abandono e solidão que os

professores acreditam que, para exercerem sua profissão, devem fazê-lo como um

sacerdócio. Quando isso acontece, os critérios de aferição de qualidade são nebulosos e

as responsabilidades também.

5. Considerações Finais

A contribuição que a Análise do Discurso Crítica pode desempenhar para a

mudança social no evento da discussão dos textos que compõem a regulamentação do

trabalho do professor é de incalculável valia, pois desvenda como os textos se

relacionam entre si e como se revertem em ações de ensino e aprendizagem a serviço de

uma ideologia, mantendo a estrutura social imposta pelo novo capitalismo.

As representações do bom professor são resultado de uma rede (às vezes

invisível) de fatores diversos que em muito servirá para afetar a já abalada autoestima

desse profissional, ou seja, a situação é apresentada sempre na forma de desafio,

impossível de atingir isoladamente. A construção do perfil (imagem) do bom professor

como algo etéreo e/ou humanamente complexo afasta a reflexão acerca das demais

questões que se encontram relacionadas ao fortalecimento desse profissional para a

sociedade e para ele mesmo.

Solidão
Ruim é, às vezes, você não ter um apoio, a questão da indisciplina, não ter o
apoio da família. Às vezes, a própria escola não tem estrutura para ajudar o
professor, a falta de recursos, isso atrapalha a vida do professor.
Do aluno e, às vezes, da má administração da escola. Tudo isso interfere na vida
do professor.
Estou dizendo. E quem empata de o aluno vir estudar aqui de manhã? Vai ao
laboratório de informática. É livro para ele acessar, é pesquisa bibliográfica ou
para fazer pesquisas, mas se fosse Orkut estaria lotado. Tem um professor muito
bom aqui, de Matemática, que diz não saber o que fazer mais com esses meninos,
pois não querem fazer nada. Dá gosto fazer mestrado, doutorado, fazer pós? Para
quê? ( João-Tapa buracos)

Descaso

Enquanto a questão política ficar aí dessa forma, vai demorar. Burocracia muita.
Tenho um ofício aqui, desde maio, dizendo qual o real problema. Isso depois de
um técnico vir a descobrir. Não tem uma resposta. Desde o dia 25 de outubro que
foi liberada a obra, mas a obra ainda não começou. Esse descaso é ruim.
(Cláudia- criadora de sonhos)
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