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ABSTRA CT: This paper presents a discourse analysis of the National Curriculars 
Parameters of Portuguese Speech for the fundamental education using as base the 
Bakhtin’s ideas about polyphony and monophony. This pap er also brings reflections 
about the distance between  the theor y of linguistics studies, transmitted b y PCNs, and 
the pedagogic practice. 
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0. Introdução 
 
 U m trabalho de análise do discu rso dev e ser s emp re u m d esafio , isto porque o 
objeto dessa perspectiva de an álise — o discurso, mat erializado pelo texto — é, em sua 
essência, complexo . Por esse motivo , o discurso permite abordagens diversas, ou ainda, 
diferent es olhares voltados para os v ários aspectos que ap resent a: a memória, o gên ero, 
as vozes discursivas , o cronótopo, as questões relacionadas ao dialogis mo (tanto o 
dialogismo intersubjetivo, quanto o dialogis mo interdis cursivo), para citar alguns. 
 O presente estudo , reconhecendo a complexid ade esboçada, não tem a 
pretensão  de esgotar todas as possibilidades de análise do objeto escolhido: o discurso 
dos Parâmetros Curriculares Nacion ais de Língua Portuguesa para o terceiro e o quarto 
ciclos do ensino fund amental . Portanto, nosso desafio s erá apres entar ao leitor u m 
percu rso de análise que trate de questões relacion adas à polifoni a subjacente ao discurso 
mono fônico dos PCNs e de co mo o  discurso o fi cial do gov erno  fed eral acaba 
dificultando o diálogo entre teoria e prática. A pertinência dessa análise está na 
possibilidade de contrastar o discurso do governo e a realidade do  ensino. O pro fessor 
tem conh eci mento das propostas dos PCNs e est á preparado p ara aplicá-l as? Até que 
ponto o discurso dos PCNs interfere nas práticas ped agógicas do ensino público? Estas 
são questões  que pret endemos analisar ao  longo d este trabalho. 
 
1. Definindo o percurso d a análise 

 
Partindo do princípio de que “discurso é movi mento”, u m objeto fluido, 

produzido e interp retado por ho mens e, na procu ra de u ma p erspectiva qu e permitisse 
u ma interessante d escri ção do movi mento do texto (considerando forma e cont eúdo), 
acreditamos ter encontrado, nos conceitos bakhtinianos de mono fonia e polifonia, u m 
eixo  organizador para o nosso p ercurso d e análise do discu rso dos P CNs. 

Refl etindo sobre os conceitos de dialogis mo, poli fonia e mono fonia para 
Bakhtin, Barros (1996 ) observa que o dialogismo é u m termo central nas idéias desse 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 412-417, 2004. [ 412 / 417 ]



  
autor — assi m, a linguagem e todo discurso são constituídos a partir de um princípio 
dialógico; é at ravés do diálogo (entre sujeitos e entre discursos) qu e o ho mem e os 
discursos se formam —; a poli fonia co rrespond e a u m d eterminado tipo de t exto — 
aquele em que o di alogis mo é explícito, ou  seja, é possível apontar as diferent es vozes 
que dialogam no texto —; e a mono fonia co rrespond e aos textos que apresent am apenas 
u ma voz discursiva, sem diálogo, pois as outras vozes s ão ab afad as, ocultas. Assi m, 
apesar do dialogismo ser condição da linguagem e do discurso, dependendo das 
estratégias discursivas empregadas — e os efeitos de sentido al mejados — os textos 
podem ser, con forme foi dito, polifônicos  ou mono fôni cos.  

Além das definições acima, co mo aponta Barros (1996), a polifoni a pode ser 
apro ximada dos discursos poéticos (espaço da heterologia discursiva, das vozes 
contraditórias, dos con flitos sociais); enquanto que a mono foni a se aproxi ma dos 
discursos autoritários (esp aço d a verdade única, absoluta e incontestáv el). Tais relações 
constituem-s e em u ma rica font e de reflexões para a presente análise. 

E m u ma leitura inicial dos PCNs, chama a atenção o fato de não hav er citações 
ou referênci as aos autores no corpo do texto , ou seja, o discurso é mono fônico, de modo 
que u ma voz apen as apresenta con ceitos e reflexões de diversas teorias lingüísticas e 
pedagógicas: uma voz ho mogeneiza toda u ma pluralidade d e vozes. Tal fo rma de 
organizar o texto sob a sup remacia d e u ma única voz caracteriza-se pelo autoritaris mo. 
Para Barros (1996: 36), a única forma d e contestar tais discursos é recuperar 
externam ente a polêmica escondida, os confrontos sociais, ou seja, contrapor o 
discurso autoritário com outro discurso , respond er a  ele, com ele dialogar, polemizar.  

E m u ma leitura mais atenta dos PCNs, é possível encontrar um ponto polêmi co 
fund amental: ao se relacion ar cont eúdo e forma, veri fica-se, na voz mono fônica (que 
organiza formalmente o texto), u m discu rso contraditório mov endo-se n a direção oposta 
ao discurso poli fônico (qu e sustenta o conteúdo ). E é justamente nesse ponto que se 
fund amenta a an álise do presente trabalho . Para se entender melhor a contradição 
apontada, é i mpo rtante considerar que a intenção do lo cutor mani festa-se na escolha do 
gênero discursivo . Segundo Bakhtin (1992: 301), o intuito discursivo do locutor, sem 
que este renun cie à sua individualidade e à sua subjetividade, adapta-se e ajusta-se ao 
gênero escolhido, compõe-se e des envolve-se na forma  do g ênero d eterminado. 
 O discurso é po rtanto orientado; p ara atingir seu objetivo, o locutor d eve 
planejar o conteúdo (dizer certas coisas e não dizer outras ) e a fo rma (na escolha dos 
gêneros  discursivos) l evando em conta o  seu  interlocutor e o contexto histórico e social . 
   
2. Análise do  discurso dos  PCNs   d e língua portuguesa 

 
Diante dos li mites dest e trabalho, iremos nos concentrar ap enas sobre os de 

Língua Portuguesa do terceiro e do quarto ciclos do ensino fundamental. Iniciamos 
nossas observações p elos objetivos contidos nos PCNs, que correspondem às intenções 
declaradas pelo governo em um do cu mento o ficial. Verifi ca-s e um texto bem el aborado 
e co m grandes metas a serem alcançadas . Resumidamente, os alunos devem ser capazes 
de: co mp reender  e exercer a cid adania; posicionar-se de man eira crítica, respons ável e 
construtiva; utilizar o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões 
coletivas; adquirir  a noção de identidad e n acional e pessoal; conhecer e valorizar a 
pluralidade do patri mônio sociocultural brasileiro e de outros povos e n açõ es; 
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posicionar-se contra qualquer discri min ação; conhecer e respeitar o meio ambient e; 
desenvolver o auto-conheci mento e a auto-esti ma; agir co m responsabilidade em relação 
à sua s aúde e à col etiva; utilizar di ferentes linguagens  co mo meio para produ zir, 
exp ressar e co municar suas idéias e interpretar as produções culturais; questionar a 
realidad e e utilizar o p ensamento lógico, a cri atividade, a intuição e a cap acid ade de 
análise crítica. (Brasil, 1998 ) 

Sem dúvida, tais objetivos são dignos de nosso reconheci mento e real mente 
merecem o empenho dos  edu cadores d e todo o p aís para alcançá-los. Ad miti mos 
também que, paralelament e à elabo ração dos objetivos, parece hav er u ma preocupação 
consideráv el da Secretari a de Educação Fundamental  em relação à apres entação d as 
propostas teóricas. Assi m, não podemos dei xar de observar que as discussões acerca dos 
conteúdos e métodos d e ensino evoluíram consideravelmente a partir d as contribuiçõ es 
dos novos estudos lingüísticos a partir do início dos anos 80, quando as pesquisas 
produzidas por u ma lingüística independente da tradição normativa e filológica e os 
estudos desenvolvidos em variação lingüística e psicolingüística, entre outras, 
possibilitaram grandes avan ços teóricos. Este novo quad ro permitiu a emersão de u m 
corpo relativamente co eso de reflexões  sobre a finalidade e os conteúdos do  ensino de 
língua matern a. N este período , u m conjunto de teses passa a ser incorpo rado, p elo 
menos em teoria, por instânci as públicas ofici ais. A divulgação dess as teses , através de 
docu mentos oficiais, des encadeou u m esforço de revisão das práticas de ensino da 
língua, na direção de orient á-las para a ressigni ficação da noção de erro, para a 
admissão das variedades lingüísticas próprias dos alunos, muitas delas marcadas p elo 
estig ma social, e para a valori zação das hipóteses lingüísticas elaboradas pelos alunos 
no processo d e reflexão  sobre a linguagem e para o trabalho co m t extos reais, ao inv és 
de textos esp ecial mente construídos para o  aprendizado  da escrita. O  resultado  mais 
i mediato desse es forço de revisão foi a incorporação dess as idéias por u m número 
significativo d e s ecretarias de educação  estaduais e muni cipais, no estabelecimento de 
novos currículos e na promo ção de cursos de aperfei çoamento. Mes mo com a aceitação, 
divulgação e incentivo dessas novas idéi as por parte do governo , nas salas de aula, a 
realidad e continuav a co m ranços autoritários e privilegiando a gramática normativa, já 
que u m modelo de ensino n ão s e transforma de u m mo mento p ara outro  na prática.  

Tal fato não é reconh ecido efetivamente no discurso dos PCNs, porém, de 
man eira atenu ada, é citada a di ficuldade do “ tecido social” aceitar as mud anças devido a 
u ma “atitude corretiva e preconceituosa” em relação às formas não canônicas de 
exp ressão lingüística. Será que muitos professores não se inserem n esse “tecido social”? 
Somente com muita ingenuidade é que s e pode aceitar que houve, na prática, u m 
processo rápido de transfo rmação nas concepções  sobre língua e linguagem a ponto de 
modi ficar pro fundamente o ensino de língua po rtuguesa. Além disso, as teses que 
emb asam o discurso dos PCNs foram fruto de anos de dedicação e pesquisa e, portanto, 
para qu e o conheci mento nelas contido fosse real mente assimilado e efetivamente 
aplicado pelos pro fessores da rede d e ensino, seria preciso muito mais que cursos de 
aperfeiço amento, que têm, geral mente, cu rta duração .  

Não vamos nos deter na análise do tratamento dispensado p elo docu mento à 
apres entação das várias teorias lingüísticas, pois isso demand aria u m espaço que aqui 
não temos, mas basta, a quem se interessar, a leitura de alguns trechos do docu mento 
para veri ficar que, mesmo havendo u ma vasta bibliografia no final, n ão existem 
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referências aos autores no corpo do texto . Apenas em notas d e rod apé é possível 
encontrar algu mas info rmações ou definições co mplementares , mas citação de autor e 
obra há so mente u ma n a pri meira parte. Os conceitos são apres entados de u ma man eira 
bastante resu mid a (ap esar de clara), mas um interlocutor com pou ca afinidade com as 
teorias terá u ma grand e di ficuldade para identi ficar de quem s ão as vozes que o discurso 
mono fônico dos PCNs tenta ocultar, pois as referências bibliográficas estão listadas em 
ordem al fabética apenas e não por assunto. E u m det alhe co mo esse não pod e passar 
despercebido. Talvez a di fi culdade não sej a tão grande p ara um pro fessor do ensino 
fund amental que tenh a u ma boa formação  na g radu ação , t empo  para se aperfeiço ar, 
acesso às obras indicadas e motivação p ara investir em su a capacitação , mas t ais 
condições não se fazem presentes para a maioria dos  pro fessores no país, qu e carecem 
principal mente d e tempo (u ma jornada de quarenta horas  semanais possibilita, quando 
muito, a p rep aração d as aulas e a correção de atividades) e d e acesso às ob ras (que, ou 
encontram-s e em bibliotecas de universidades co m curso de Letras — pois a maior parte 
dos muni cípios do país não possui bibliotecas co m bo m acervo nas áreas d e Lingüística 
e língua portuguesa —, ou d evem s er co mpradas — se o s alário permitir).  

Quanto à questão da fo rmação do professor de ensino fundamental , é 
necessário introduzirmos uns parênt eses. Dados recent es do INEP1 (1999) mostram que 
ainda é grand e a quantidade de professores sem formação universitária atu ando no 
ensino de 5.ª a 8.ª série. A tab ela 1 , abai xo, mostra o grau de fo rmação dos pro fessores 
que atuam em cad a região  do p aís.  
 

Funções Docentes por Região e Grau de Form ação 
Total Rural 

Fundamental Fundamental 

Regiões da 
Federação 

Total Incompleto Completo 
Médio 

Completo 
Superior 

Completo Total Incompleto Completo 
Médio 

Completo
Superior 

Completo 
Norte 44.019 44 489 22.482 21.004 7.095 17 239 4.996 1.843 
Nordeste 174.427 230 1.672 79.850 92.675 20.896 39 408 15.328 5.121 
Sudeste 307.519 115 1.007 40.190 266.207 12.545 21 65 5.024 7.435 
Centro-Oeste 58.445 89 464 19.646 38.246 4.070 41 178 2.402 1.449 
Sul 118.804 99 313 15.910 102.482 14.744 41 175 3.922 10.606 

Brasil 703.214 577 3.945 178.078 520.614 59.350 159 1.065 31.672 26.454 
 

Fonte: MEC/INEP/SEEP 
Nota: O mesmo docente pode atuar em mais de um nível/modalidade de ensino e em mais de um estabelecimento.  
 

Tabela 1 – Nú mero d e docentes, no ensino fundament al de 5 .ª a 8.ª s érie, por regi ão e 
grau d e formação. 
 

É interess ante notar qu e, n as escolas rurais, a situação é consid erav el mente 
pior: enquanto a média nacional total de pro fessores sem superior completo atuando no 
ensino fundament al de 5.ª a 8.ª séri e é d e 26 %,  n a área rural, a média sobe para 56 %. 
Esses dados tornam evidente a falta de prep aro e a dificuldade de muitos professores 
para co mpreender os con ceitos apresentados p elos parâmetros e, sobretudo, p ara 
identificar as vozes discursivas subjacentes ao discurso dos PCNs. Sem a co mpreensão 
efetiva das teori as, torna-se muito mais distante a introdução das mud anças propostas 
pela Secretaria da Educação. E, na prática, aqu eles objetivos tão bem elaborados dei xam 
de ser alcançados . Por que isso acontece? Por que n ão se realizam medidas efetivas no 

                                                                         
1 Os d ados do INEP fo ram consultados no  site do  MEC www.mec.gov.br  
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sentido de preparar/capacitar os professores para introduzir as mudan ças propostas? 
Talvez porqu e seja mais fácil e b arato para o governo depositar a culpa sobre os 
pro fessores. Ou ainda, porque não interessa real mente aos govern antes que todos os 
jovens do país alcancem os obj etivos defendidos nos P CNs. 

Partindo para uma an álise mais consistente sobre o discurso  dos parâmetros 
curricul ares p rocuraremos articular elementos co mo: o cont exto espacial e histórico em 
que eles se inserem; os sujeitos que interagem: o locutor (Secretaria da Educação ), co m 
sua intenção, e os interlocutores (pro fessores do ensino fund amental); o  modo  como o 
discurso e as  vozes  estão estruturados no  texto. 

Assi m, quanto ao contexto esp acial e histórico , os PCNs estão distribuídos por 
u m país com grand e desigualdade na distribuição das riquezas. No setor da edu cação, 
existem Estados mais avançados que outros no comb ate ao anal fabetis mo e em 
programas d e educação, pois os recu rsos financeiros destinados para ess a área são 
proporcionais à arrecadação d e cada Unidad e da Federação. Devido a esse fator, as 
regiões co m menor geração de riquezas s ão as qu e apresentam mais p roblemas n a área 
da educação . Na tabela aci ma, observam-s e  regiões em que o nú mero de pro fessores 
sem formação universitária atuando no ensino fundament al é maior que o nú mero de 
pro fessores co m a formação adequad a (e a situação é bem mais grave quando 
consideramos a zona rural)  e t al fato interfere diretamente na qualidade do ensino. 

Quanto aos sujeitos envolvidos no discurso dos P CNs, podemos dizer que, ao 
longo da história da edu cação no Brasil, sempre houv e negligência po r parte das 
instituições governamentais em relação à edu cação do povo. A  partir d a d écad a de 60, 
quando o ensino público gratuito passa a se estender a um número crescent e de crian ças, 
a qualidade co meça a cair e a elite brasileira passa a pagar escolas particulares co mo 
modo de garantir a boa formação e o ingresso nas bo as universidad es. Inú meros  casos 
de desvio de verbas são relatados , de modo que u m emaranhado de procedi mentos 
burocráticos e interesses políticos conso me as verbas  ou retard a os  repasses .  

A mes ma negligência mani festa-s e no discurso dos PCNs através da monofonia 
que oculta a poli fonia de um modo  autoritário e co m base em interesses de manter 
estável a situação da edu cação no p aís. Enquanto, no plano  do conteúdo , o discu rso 
aponta u ma direção d e mud anças no ensino, no plano da forma, o discurso mono fônico 
segue a direção oposta, difi cultando ao interlocutor u m encontro  co m as  vozes 
polifônicas que sustentam as teorias. Portanto, as forças centralizadoras e 
estabilizadoras do Estado, não estão presentes ap enas n as práticas, ou na n egligência 
dos governantes em relação à educação no país; essas forças estão presentes também na 
estruturação do próprio discurso que quer se mostrar inovador ao introduzir novos 
estudos e teorias. Mas quem elabora tal discurso conh ece pro fund amente a realidade de 
seus interlocutores, sabe de suas carências e falhas de formação, s abe que a maio ria dos 
pro fessores do país (sobretudo aqu eles que n em formação universitária têm) n ão terá 
condições de apro fundar e aplicar os conhecimentos veiculados pelos PCNs, e assi m, 
utiliza u m gênero discursivo autoritário e estabilizador, um do cu mento o fici al co m 
discurso mono fônico que visa impor o silêncio. Por outro lado, quem elabo ra esse 
docu mento, sabe que u ma parcela dos seus interlocutores teve u ma boa formação e atua 
em escol as da elite, sab e que essa parcela, para manter s eus emp regos , pro cura cu rsos 
de especialização e  pós-graduação e, po rtanto, terão condições de aplicar as inovaçõ es 
apontadas nos  PCNs aos alunos prov enientes  das  classes sociais  privilegiadas . 
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3. Considerações  finais 
 

O que procuramos con fi rmar, co m a análise dos PCNs, é o princípio de que, no 
processo de organização (ou citação ) do discurso de outrem, é fund amental que o sujeito 
articulador do discurso considere o seu interlocutor, ou seja, a pessoa a quem se dirige o 
discurso. Tal prin cípio é explicado  por Bakhtin (1999: 146) da s eguinte maneira: toda 
transmissão leva em conta uma terceira pessoa — a p essoa a quem estão sendo 
transmitidas as enunciações citadas. Ess a orient ação é d e pri mordial i mportân cia, pois 
reforça a in fluên cia das fo rças sociais organi zadas sobre o modo de apreensão do 
discurso. Segundo o autor, é essen cial analisar como o interlocutor é considerado por 
quem organi za o discurso . É através  dessa an álise que se identificam as forças soci ais 
que atuam no modo d e apreensão do discu rso. Na verdade, o  que está em quest ão é a 
interação dialógica entre os sujeitos (locutor e interlocuto res); o embate d e fo rças 
centrípetas , cent ralizadoras e est abilizadoras e forças cent rífugas , descentralizadoras e 
desestabilizadoras (Bakhtin, 1988) e as noções de dialogismo , polifoni a e mono fonia, 
que merecem ser introduzidos  em toda análise qu e p rocura caract erizar a dinâmica do 
discurso, sua tens ão entre o contínuo e o d escontínuo. 
 
RESUMO: Tendo como base as id éias de Bakhtin sobre polifonia e monofonia, este 
trabalho apresenta uma análise do discurso dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 
Língua Portuguesa para o ensino fundamental e traz reflexões sobre a distância que 
separa a teoria  dos estudos  lingüísticos, vei culada pelos PCNs, da prática pedagógica .. 
 
PALAVRAS-CHA VE: Parâmetros curriculares; análise do discurso; polifonia; 
monofonia. 
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