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RESUMO

 O objetivo desta pesquisa é analisar discursivamente como os professores constroem e 
reconstroem  sua(s)  identidade(s)  no  contexto  de  suas  salas  de  aulas,  nas  escolas  e  na 
sociedademediante as determinações impostas pelos órgãos gerenciadores educacionais. Este 
estudo fundamenta-se teórico-metodologicamente na Análise de Discurso de linha francesa 
(Pêcheux; Foucault) na interface com a Pedagogia Crítica (Giroux). Assim os conceitos de 
formações discursiva e imaginária, identidade e memória (Foucault e Pêcheux) dialogam com 
a  noção de  professores  como intelectual  transformador  (Giroux).  O corpus do  trabalho é 
constituído dedepoimentos escritos  pelos professores sobre suas práticas. Estes depoimentos 
foram coletados a partir da aplicação de questionário longo do ano de 2014, somando um total 
de  12  professores,  todos  formados  pela  UNIR  que  atuam em diferentes  escolas  da  rede 
pública em Porto Velho. Após análise dos depoimentos docentes, considerando os temas que 
se fizeram recorrentes, as regularidades e as dispersões desses dizeres, detectamos dois eixos 
de análise: O eixo da submissão e o eixo da resistência. No primeiro eixo identificamos o 
professor subalterno e no segundo, o professor em processo de ressignificação identitária. 
Acreditamos que  a imagem que faz de si enquanto professor e a importância do ensino de 
língua,  bem como a  relação professor/aluno,  professor/escola,  determinam sua atitude  em 
relação à prática que desenvolve. Isso significa, em outras palavras, que as representações que 
o professor faz de si, da instituição escolar e seus desdobramentos determinam a submissão ou 
resistência, a autonomia ou a subserviência, o compromisso ou a comodidade, constituindo 
assim sua identidade docente.

PALAVRAS-CHAVE: Sujeito - Discurso - Identidade Docente.
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ABSTRACT

 The objective is to analyze discursively how teachers build and rebuild their identity in the context of  
their  classrooms,  in  schools  and  in  society  through  the  determinations  imposed  by  educational 
managers. This study is based on the field of French Discourse Analysis (Pêcheux; Foucault) in the 
interface with Critical Pedagogy (Giroux). The discursive formations and imaginary concepts, identity 
and  memory  (Foucault  and  Pêcheux)  dialogue  with  the  concept  of  teachers  as  intellectual 
transformers  (Giroux).  The  work  corpus  consists  of  testimonies  written  by  teachers  about  their  
practices. These testimonies were collected through questionnaires during the year of 2014, adding 
up a total of 12 teachers, graduated  by Federal University of Rondonia – UNIR,  working in different  
public schools in Porto Velho. After examining the teachers’ testimonies, considering these sayings 
regularities and dispersions, we detected two axes of analysis: the submission axis and the resistance  
axis. The first shaft identifies the subordinate teacher; and the second, the teacher in the identity  
resignification process. We believe that the images that made by the teacher about himself  as a 
professional,  the  importance  of  language  teaching,  as  well  as  well  as  how the  teacher/student, 
teacher/school relationship determines his/her attitude towards the practice developed by him. This 
means, in other words, that the image the teacher makes about himself, about the school institution 
and its  developments determine the axis of submission or resistance, autonomy or subservience,  
commitment or convenience, thus leading to the  teacher´s identity rebuilding  process.

Keywords: Subject – Discourse - Teacher Identity.
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1. INTRODUÇÃO 

Esta investigação pretende contribuir para as discussões referentes às questões da 

profissão e da identidade docente a partir da análise do discurso dos professores de língua 

portuguesa (doravante LP) sobre suas concepções e práticas em sala de aula, buscando 

identificar e compreender discursivamente os modos de representação imaginária sobre ser 

professor de língua portuguesa nas escolas públicas de Porto Velho. 

Os objetivos desta dissertação são investigar as formações discursivas e imaginárias 

que significam o professor, os regimes de verdade que têm regulado sua prática, 

condicionando o desenvolvimento de uma ação em sala de aula que não historiciza 

professores e alunos e abordar a constituição identitária do professor de língua portuguesa, 

salientando que os conflitos de representações imaginárias atuam diretamente na construção 

identitária que define o sujeito-professor.  

Ela se justifica pela necessidade de buscarmos, nas relações (discursivas) desse espaço 

(as escolas públicas), conhecer os conflitos enfrentados pelos professores; tais conflitos têm 

servido como bloqueadores de saberes e, como efeito, tendem a estabilizar o processo 

educacional numa forma vazia de ensinar a língua. 

Almejamos, com a realização desta investigação, trazer à reflexão o jogo de poder dos 

aparelhos ideológicos institucionais, cujas estratégias objetivam a dominação, ou seja, a 

“apropriação dócil” por parte dos professores e alunos de modelos de fazer e ser. Modelos de 

ser e fazer referem-se ao discurso governamental considerado “oficial”, que regimenta o 

sistema educacional brasileiro: os PCN's - Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Entendemos que a sujeição a essa dominação implica, diretamente, validar a posição 

social atribuída, ou seja, ser mero executor. Isso implica também, ao professor, reconhecer os 

processos que o atravessam, que o constituem e os limites que lhe são demarcados. 

Partimos do pressuposto de que o ensino pautado em uma concepção de língua que 

prima pela reprodução que não historiciza ou pelo menos que não dá espaço para professores 

e alunos se inscreverem enquanto sujeitos de linguagem não promove ensino e aprendizagem 

significativa. Mediante esse pressuposto, formulamos a hipótese de que embora a 

universidade(UNIR) proponha uma formação intelectual de maneira reflexiva e crítica, 

envolvendo seus futuros professores no desenvolvimento de teorias, de ensino, incentivando à 

pesquisa em busca de uma conscientização sobre sua prática, os professores formados na 

UNIR,ao assumirem a sala de aula, não se consideram como intelectuais capazes de 
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1. INTRODUÇÃO

Esta  investigação  pretende  contribuir  para  as  discussões  referentes  às  questões  da 

profissão e da identidade docente a partir da análise do discurso dos professores de língua 

portuguesa  (doravante  LP)  sobre  suas  concepções  e  práticas  em sala  de  aula,  buscando 

identificar e compreender discursivamente os modos de representação imaginária sobre ser 

professor de língua portuguesa nas escolas públicas de Porto Velho.  

Os objetivos desta dissertação são investigar as formações discursivas e imaginárias 

que  significam  o  professor,  os  regimes  de  verdade  que  têm  regulado  sua  prática, 

condicionando  o  desenvolvimento  de  uma  ação  em  sala  de  aula  que  não  historiciza 

professores e alunos e abordar a constituição identitária do professor de língua portuguesa, 

salientando que os conflitos de representações imaginárias atuam diretamente na construção 

identitária que define o sujeito-professor. 

Ela se justifica pela necessidade de buscarmos, nas relações (discursivas) desse espaço 

(as escolas públicas), conhecer os conflitos enfrentados pelos professores; tais conflitos têm 

servido  como  bloqueadores  de  saberes  e,  como  efeito,  tendem  a  estabilizar  o  processo 

educacional numa forma vazia de ensinar a língua. 

Almejamos, com a realização desta investigação, trazer à reflexão o jogo de poder dos 

aparelhos  ideológicos  institucionais,  cujas  estratégias  objetivam  a  dominação,  ou  seja,  a 

“apropriação dócil” por parte dos professores e alunos de modelos de fazer e ser. Modelos de 

ser  e  fazer  referem-se  ao  discurso  governamental  considerado  “oficial”,  que  regimenta  o 

sistema educacional brasileiro: os PCN's - Parâmetros Curriculares Nacionais.

Entendemos que a sujeição a essa dominação implica, diretamente, validar a posição 

social atribuída, ou seja, ser mero executor. Isso implica também, ao professor, reconhecer os 

processos que o atravessam, que o constituem e os limites que lhe são demarcados.

 Partimos do pressuposto de que o ensino pautado em uma concepção de língua que 

prima pela reprodução que não historiciza ou pelo menos que não dá espaço para professores 

e alunos se inscreverem enquanto sujeitos de linguagem não promove ensino e aprendizagem 

significativa.  Mediante  esse  pressuposto,  formulamos  a  hipótese  de  que  embora  a 

universidade  (UNIR)  proponha  uma  formação  intelectual  de  maneira  reflexiva  e  crítica, 

envolvendo seus futuros professores no desenvolvimento de teorias, de ensino, incentivando à 

pesquisa em busca de uma conscientização sobre sua prática,  os professores formados na 

UNIR,  ao  assumirem  a  sala  de  aula,  não  se  consideram  como  intelectuais  capazes  de 

desenvolver  práticas  significativas  para  ensinar  língua  portuguesa  e,  por  isso,  aderem  a 
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práticas  repetitivas  de  ensino  que  reproduzem certo  ideal  de  língua  (norma  padrão)  que 

impossibilita  o  movimento  do  sujeito,  ou  seja,  sua  inscrição  histórica  nas  práticas 

linguageiras.

Com base na hipótese esboçada, formulamos as seguintes perguntas de pesquisa, que 

orientam esta investigação: 

a) Como se dá a relação entre o discurso autorizado (oficial) e o discurso do professor (sua 

prática)?  

b) Que concepção de ensino-aprendizagem tem mobilizado o sujeito professor e delineado sua 

identidade docente?

c) Há resistência dos professores pesquisados ao discurso oficial? Em caso afirmativo, como 

isso acontece? 

As  questões  que  levantamos,  nesta  investigação,  estão  apoiadas  no  fundamento 

teórico-metodológico da análise de discurso de linha francesa, especificamente, a partir dos 

conceitos  de formações  discursivas  (Foucault),  imaginárias (Pêcheux),  ligadas  à noção de 

professores como intelectual transformador (Giroux), valioso conceito da pedagogia crítica. 

Nosso  trabalho  trata  de  questões  que  envolvem  a  prática  e  o  discurso  sobre  a  prática, 

abordando a identidade e a memória dos professores de Língua Portuguesa. Assim sendo, 

analisaremos o modo como se realizam as práticas de ensino-aprendizagem de LP, buscando 

compreender,  pelo  olhar  do  professor,  o  seu  processo  de  significação,  bem  como  as 

concepções de ensino de língua e de prática que estão permeando o modo desses professores 

atuarem em sala de aula. 

A opção pela realização desta investigação é decorrente de inquietações referentes ao 

processo  de  ensino-aprendizagem  realizado  pelos  professores  de  LP na  interface  com  a 

formação  oferecida  pela  UNIR.  Essa  inquietação  deu-se  pela  necessidade  de  dar  voz  ao 

professor, ouvir os seus dizeres. Queríamos saber: as concepções que têm esses professores de 

língua portuguesa  (LP),  quais  os  sentidos  estes  professores  reúnem e  como tem sido sua 

prática enquanto sujeito-professor de LP no atual contexto histórico-social. 

Algumas  leituras  foram  basilares  para  a  realização  de  nossa  investigação,  mais 

precisamente as que dizem respeito à análise discurso de linha francesa, sobretudo estudos de 

Foucault e Pêcheux, e as do campo da formação docente na interface da pedagogia crítica, 

compartilhando  dos  pensamentos  de  Giroux  como  alternativas  de  resistência  ao 

funcionamento do discurso oficial (forças de verdade que se exercem).
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Em Foucault (1989) nos valemos, mais especificamente, dos conceitos de discurso e 

formação discursiva, refletindo sobre a ordem e o funcionamento das formações discursivas 

condicionadoras do dizer e do fazer do professor de LP. Entendemos, com Foucault, discurso 

enquanto espaço onde saber é poder.

Em Pêcheux (1969/1975/1978) buscamos as noções de sujeito, formações imaginárias, 

imagem de  si  e  interdiscurso,  que nos  foram de extrema valia,  pois  seus  postulados nos 

proporcionaram compreender como se configura no sujeito (professor), falsas ilusões, ilusões 

de dominação, de controle, de completude. Ressaltamos que, a partir de uma materialidade 

linguística, os sentidos podem ser outros, destacando a incapacidade de estancar os sentidos. 

Em Giroux (1997), alicerçamos a noção de identidade em razão da pedagogia crítica e 

da  posição  na  contramão da aceitação de  dogmas  e  da  domesticação;  concentramos seus 

estudos  no  sentido  de  defender  um  perfil  intelectual  docente  como  possibilidade  de 

transformação do atual discurso educacional. 

Nos últimos anos os estudos identitários acerca da profissão docente têm recebido 

atenção por pesquisadores em todo Brasil. Podemos observar que essas pesquisas ocorrem, 

em geral, com professores já em fim de carreira, enfatizando suas memórias, ou em contexto 

de formação. Mais recentes ainda são as investigações que problematizam o professor em 

processo de docilização do fazer e do dizer. Na verdade, o tema “discurso e identidade do 

professor”  parece  se  configurar  como  uma  questão  de  ordem  prática  com  poucas 

possibilidades  de  discussão.  Alguns  estudos  foram  fundamentais  para  nos  ajudar  e 

compreender e refletir sobre a prática e a identidade docente.

José Contreras (2012), em “A autonomia de professores”, apresenta temas recorrentes 

nos últimos tempos a respeito da banalização generalizada dos conceitos de profissionalização 

de professores como profissionais reflexivos e pesquisadores. Segundo o autor, a autonomia 

de professores virá do processo democrático da educação. A análise de Contreras defende que, 

no  Brasil,  a  produção  acadêmica  na  área  de  educação  e  formação  de  professores  foi 

significativa com a criação dos cursos de pós-graduação em 1968. Quanto ao tema das novas 

configurações do trabalho docente diante de uma sociedade globalizada, argumenta que tem 

sido imposta aos professores uma busca constante por aperfeiçoamento sob a ameaça de perda 

do  emprego  ou  simbolicamente  por  meio  do  desprestígio  social  de  seu  trabalho.  Sob  a 

perspectiva  do  discurso da  competência,  a  prática  docente  fica  ajustada  à  avaliação e  ao 
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controle de suas habilidades, definidas pelo posto de trabalho, ficando o professor passível de 

descarte caso as tarefas não estejam sendo executadas conforme a necessidade definida pela 

escola.  Conclui  o  autor  dizendo  que  o  discurso  da  competência  anuncia  um  novo 

(neo)tecnicismo cujas bases são: controle e avaliação. 

Martins (1998) levanta discussões referentes à questão da formação do professor de 

língua inglesa, através da investigação do discurso de sala de aula da disciplina Prática de 

Ensino de Língua Inglesa (doravante PELI) e suas implicações  para a prática pedagógica 

desse professor. A autora parte da hipótese de que a PELI, embora se proponha a preparar o 

futuro professor para uma realidade heterogênea e complexa que é a sala de aula, trabalha na 

perspectiva de um modelo pré-fixado como forma de contornar a heterogeneidade da sala de 

aula e, assim, garantir a aprendizagem. Ao se deparar com conflitos na sala de aula, a PELI 

procura abafá-los, homogeneizando o processo de formação e limitando-se à legitimação e 

instrumentalização do professor  de língua inglesa.  A análise  do corpus desta  investigação 

mostrou  que  as  práticas  discursivas  da  sala  de  aula  de  PELI  apresentam  conflitos  que 

desestabilizam  a  linearidade  e  a  homogeneidade  aparente  desse  discurso,  instaurando 

contradições e resistências no seio mesmo do discurso autorizado. Seus dados evidenciam 

que, na tensão entre a heterogeneidade da sala de aula e a necessidade de controlá-la para 

garantir  a  aprendizagem,  a  PELI  promove,  além  da  legitimação  do  futuro  professor,  a 

forma(ta)ção  de  professores  dentro  de  uma  determinada  abordagem  de  ensino.  Assim, 

enquanto espaço de formação, ela apresenta a contradição de querer homogeneizar o que não 

é homogeneizável: a sala de aula, espaço constituído de conflitos e contradições.

Eckert-Hoff e Coracini (2010), dentro da temática da escrita, expressam preocupação 

com a  questão  da  subjetividade  e  da  identidade.  As  autoras  argumentam que  escrever  é 

sempre um gesto que se dá em dois sentidos: de fora para dentro e de dentro para fora. Todo 

texto carrega em si traços daquele que o escreve e que, portanto, se inscreve naquilo que 

produz e que o faz tornar-se sujeito. Seguindo a temática, Coracini (2010) declara que não é 

possível ensinar a escrever, mas é possível instigar, provocar e fisgar o aluno pelo desejo de 

saber.  Dessa  forma,  é  importante  que  o  aluno  tenha  a  possibilidade  e  se  expor  para  que 

vivencie a experiência do estranhamento, a construção de si, de uma identidade. Para que isso 

seja possível, a autora reforça que sejam propostas atividades de reflexão e envolvimento, sem 

que o professor tenha obrigação de avaliar a tarefa. 
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Sobre  a  temática  da  identidade, Coracini  (2003)  coloca-a  em  questão  enquanto 

unidade e completude do ser para exibir a fragmentação, a descontinuidade, a impossibilidade 

de inteireza de qualquer sujeito e, particularmente, do sujeito-professor. Seu estudo trata de 

questões voltadas à teoria e prática na tentativa de desconstruir a dicotomia teoria X prática, 

problematizando noções como identidade, discurso de sala aula, e instigando os professores a 

(re)significarem suas crenças e verdades para se (re)significarem enquanto professores de LP. 

Orlandi (1998) aborda a identidade linguística escolar, salientando que os sentidos e os 

sujeitos resultam de filiações em redes, ou seja, de relações de distintas formações discursivas 

ou de posições-sujeito. E que para haver aprendizagem é preciso que haja deslocamentos e 

interpretação.

Tardiff (2007) mobiliza estudos voltados à docência no intuito de conseguir descrever, 

compreender e analisar o trabalho docente tal como é desenvolvido e conforme é vivido e 

representado pelos professores. Seu trabalho coloca em evidência os recursos, as pressões e as 

condições  reais  da  atividade  docente,  abordando  ainda  questões  dos  conhecimentos  e 

competências dos professores. 

Os estudos mencionados foram de grande valia, pois serviram como norteadores desta 

investigação. O ponto em comum entre esses estudos, o qual compartilhamos e adotamos em 

nossas  análises,  é  conceber  identidade como sendo fragmentada,  multifacetada,  instável  e 

construída na relação com o outro, plural, inacabada e marcada pela diferença. Isso explica 

por que a leitura de estudos sobre identidade pode dar a sensação de algo vago. Os estudos 

acima citados podem ser agrupados em coletâneas, chegando a três categorias principais: 1) 

aquelas cujo foco era alunos-estagiários em processo de formação identitária; 2) os que se 

preocupam  em identificar  as  características  da  identidade  profissional  de  professores;  3) 

estudos sobre narrativas de professores para analisar  as identidades profissionais,  focando 

professores em fim de carreira.

Contudo, a presente investigação se diferencia das aqui citadas pelo fato de que busca 

trazer contribuições no campo dos estudos voltados à prática docente e ao ensino de língua, a 

partir do modo como o professor concebe seu papel e sua profissão. Outro fator singular desta 

pesquisa, que considero primordial, é conceber a sala de aula como um laboratório vivo, um 

espaço discursivo de constituição de subjetividades e traços identificatórios do sujeito, onde 

se pode desenvolver um trabalho interativo capaz não só de desenvolver atividades cognitivas, 
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mas  também  de  constituição  de  sentidos  e  de  produção  de  saberes,  resultando  em  uma 

formação mais crítica dos alunos.

 Esta  dissertação  divide-se  em  sete  seções.  Após  a  introdução,  apresentamos,  na 

segunda  seção,  o  delineamento  da  pesquisa,  descrevemos  o  contexto,  os  sujeitos  e  os 

processos metodológicos utilizados.

 Na terceira  seção,  abordamos  os  pressupostos  teóricos  básicos  que  orientam esta 

investigação, a saber: sujeito, discurso e identidade.

 A quarta  seção,  acerca do sujeito  professor,  é  subdividida nos  seguintes temas:  o 

silenciamento do sujeito professor, professores como intelectuais transformadores, autoridade 

emancipadora e atitude-limite. 

Na quinta seção, refletimos sobre o discurso escolar e o curso de Letras da UNIR. 

Nessa seção abordamos o discurso tido como “oficial”, trazendo à cena a discussões sobre o 

livro didático, o perfil e as metas do PNE para a Educação. 

A sexta seção trata da análise do corpus que constitui esta investigação. Após a análise 

dos  depoimentos  dos  docentes,  considerando  os  temas  que  se  fizeram  recorrentes  e  as 

regularidades e as dispersões desses dizeres, detectamos dois eixos de análise mais evidentes. 

O  primeiro,  eixo  da  submissão,  em que  o  professor  é  identificado  como  subalterno.  Os 

depoimentos contidos nesse eixo tratam de questões referentes às dificuldades e aos conflitos 

que permeiam e interpelam o professor, interferindo em sua prática, motivando acomodação e 

reprodução. O segundo, eixo da resistência, em que há uma ressignificação identitária. Esses 

depoimentos  descrevem  práticas  realizadas  por  professores  como  alternativas  de  ação 

intelectual desenvolvidas sob o regime de cooperação professor/ alunos/ corpo administrativo, 

que  exemplificam  o  rompimento  de  execução  de  práticas  tradicionais,  artificiais  e 

disciplinadoras baseadas no uso exclusivo do livro didático. São atividades realizadas pelos 

professores sujeitos dessa investigação que simbolizam uma possibilidade de ação crítica, que 

envolve professores e alunos numa relação dialógica constituída de e por sujeitos que estão 

sempre em interação, em movimento, em um tempo e em um contexto histórico singulares. 

Após esta seção, teceremos as considerações finais, seguidas das referências bibliográficas e 

dos anexos.
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2. DELINEAMENTO DA PESQUISA

2.1. - O CONTEXTO DA PESQUISA

Nesta seção,  apresentamos as condições  em que se processaram a realização desta 

investigação, iniciando a descrição a partir do contato com a escola, apresentação dos sujeitos 

que constituem o corpus desta investigação e a coleta de dados feita a partir da aplicação de 

questionário  investigativo.  Objetivamos,  com  a  aplicação  de  tal  questionário,  identificar 

normatizações  que  se  destacam como  agentes  modeladores  da  prática  docente,  causando 

conflitos e divergências entre a formação e a prática.

Essa investigação reflexiva tem como base a análise de textos escritos por professores 

formados pela UNIR no curso de Letras/Português entre os anos de 1998 a 2000, coletados a 

partir de questionário narrativo semiestruturado, aplicado ao longo do ano de 2013 e 2014, 

somando um total de 12 professores que atuam em diferentes escolas da rede pública, nesta 

capital. 

A  análise  dos  textos  escritos  pelos  professores  visa  compreender  as  formações 

discursivas que disciplinam e modelam a ação docente, desvelando o poder governamental 

que é exercido hierarquicamente no sistema educacional e que funciona como estratégia de 

manipulação da identidade e da ação docente, silenciando seu dizer e ritualizando seu fazer. 

O que  justifica  essa investigação é  a  crença de que  o desenvolvimento do sujeito 

provém da reflexão: ao refletir, todo sujeito se posiciona como um ser social historicamente 

determinado que funciona no coletivo, pelo coletivo; a doutrina que o liga a certo tipo de 

enunciação consequentemente o diferencia de todos os outros. Pêcheux (2009) afirma que os 

sujeitos  se  deslocam,  e  esse  deslocamento  dá-se  nas  relações  do  sujeito  com a  história. 

Segundo  Pêcheux  (2009,  p.272),  “as  condições  materiais  da  existência  dos  homens 

determinam as formas de sua consciência”. Ou seja, os homens fazem sua história, mas não a 

história  que  eles  querem ou  acreditam fazer,  e  sim a  história  que  é  possível  dentro  das 

condições materiais existentes. 
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 Almejamos, com a realização desta investigação, trazer à reflexão o jogo de poder dos 

aparelhos  ideológicos  institucionais,  cujas  estratégias  objetivam  a  dominação,  ou  seja,  a 

“apropriação dócil” por parte dos professores e alunos de modelos de fazer e ser. Entendemos 

que a sujeição a essa dominação interpela a ação docente. Ao se apropriar, se acostumar com a 

rotina de ensinar a língua, o professor acaba acomodando sua vontade de fazer validando uma 

posição secundária, ou seja, de mero executor.  

 Os depoimentos coletados por esta pesquisa configuram-se como uma maneira de dar 

ouvidos  à  voz  (ao  que  diz)  dos  professores  e,  através  dessa  voz,  refletir  sobre  como os 

professores significam essas dificuldades e como essas se apresentam e assim exteriorizam 

seus gestos de interpretação. 

Esses  depoimentos  servem,  também,  como  arquivo  das  memórias  docentes  dos 

professores  entrevistados,  uma  vez  que  representam  uma  oportunidade  de  compartilhar 

experiências adquiridas pelos professores e seus alunos na realização de atividades e projetos 

escolares que ultrapassam os limites da sala de aula e geram ruptura no modo de ser e agir do 

professor e do aluno, resultando em aprendizagens significativas. Esses fatos significativos se 

eternizam na memória e marcam a vida escolar desse grupo. 

 O ponto de partida desta investigação nasceu do pressuposto de que as concepções 

que  tem  o  professor  e  os  sentidos  que  atribuem  de  seu  papel  no  processo  de  ensino 

aprendizagem  são  elementos  que  legitimam  seu  discurso,  constituem  sua  identidade  e 

condicionam sua prática em sala de aula. 

2.2 - OS SUJEITOS DA PESQUISA

Trata-se de professores formados no curso Letras/Português da Universidade Federal 

de Rondônia, somando um total de 12 professores. Utilizaremos a letra P para designar os 

informantes. Conforme quadro abaixo, utilizaremos a letra P em ordem crescente (P1, P2, 

P3...) para nos referir aos professores e D para seus depoimentos.

P1: 48 anos Licenciada em Letras (1991); professora de Língua Portuguesa do 

Ensino Fundamental e Médio da escola pública estadual Tancredo 

Neves; Especializada em História; 24 anos em sala de aula.

P2:  35 anos Licenciada em Letras (2008);  Especialização em Metodologia do 

Ensino  Superior;  Professora  de  Língua  Portuguesa  do  Ensino 
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Fundamental e Médio da escola pública estadual Tancredo Neves; 7 

anos de sala de aula.

P3: 41 anos Licenciada em Letras (2005); professora de Língua Portuguesa do 

Ensino  Fundamental  e  Médio  da  escola  pública  estadual  Murilo 

Braga; 9 anos em sala de aula.

P4: 37 anos Licenciada em Letras (2001); professora de Língua Portuguesa do 

Ensino  Fundamental  e  Médio  da  escola  pública  estadual  Murilo 

Braga; 13 anos de sala de aula; 1 ano de readaptação.

P5: 27 anos Licenciada em Letras (2009); professora de Língua Portuguesa do 

Ensino Fundamental e Médio da escola pública estadual João Bento 

da Costa; após conclusão trabalhou na área de jornalismo, só há 3 

anos assumiu sala de aula; Tem especialização em Metodologia do 

Ensino Superior e, atualmente, cursa mestrado em Letras

P6: 37 anos Licenciada em Letras (2002); professora de Língua Portuguesa; Não 

faz  parte  do  serviço  público;  Tem  especialização  em  Língua 

Portuguesa  e,  atualmente,  cursa  mestrado em Letras;  15 anos na 

educação.

P7: 42 anos Licenciada em Letras (2001), extensão da UNIR com a faculdade 

UNIPEC;  Trabalha  há  24  anos  no  ensino  privado;  Cursou 

magistério no Carmela Dutra. 

P8: 33 anos Licenciada em Letras (2002); professora de Língua Portuguesa do 

Ensino Fundamental e Médio da escola pública estadual Tiradentes; 

Tem  especialização  em  Língua  Portuguesa  e,  atualmente,  cursa 

mestrado em Letras; Tem 13 anos de sala de aula

P9: 42 anos Licenciada em Letras (2002); professora de Língua Portuguesa do 

Ensino Fundamental e Médio da escola pública estadual Carmela 

Dutra; 15 anos de sala de aula; Tem especialização em Metodologia 

do  Ensino  Superior;  Atualmente  está  afastada  por  esgotamento 

físico, desvio na coluna (1ano).

P10: 32 anos Licenciada em Letras (2009); professora de Língua Portuguesa do 

Ensino Fundamental e Médio da escola pública estadual João Bento 
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da Costa; atualmente cursa mestrado em Letras

P11: 58anos Licenciada  em  Letras  (1986);  professora  do  EJA  em  Língua 

Portuguesa do Ensino Fundamental e Médio nas escolas públicas 

estaduais  Duque  de  Caxias  e  Getúlio  Vargas;  Pós-graduada  em: 

Língua Portuguesa (1990); Produção de Texto (2000); Educação de 

Jovens e Adultos (2008); Tem 28 anos de sala de aula; atualmente 

está afastada/licenciada para cursar o mestrado em Letras.

P12: 50 anos Licenciada em Letras (2000); professora de Língua Portuguesa na 

escola Estadual João Bento da Costa; Pós-graduada em Metodologia 

do ensino Superior; 32 anos de sala de aula.

Figura  :  Quadro  demonstrativo  criado  a  partir  dos  dados  informados  pelos  professores  no  questionário 
investigativo aplicado. 

As sequências discursivas, apresentadas e analisadas na seção VI, foram recortadas 

dos  depoimentos  dessas  doze  (12)  professoras  entrevistadas.  Vale  lembrar  que  essas 

professoras trabalham em diferentes escolas desta capital, por isso, o único critério exigido 

para  participação  e  constituição  deste  corpus  era  que  fossem  professoras  de  Língua 

Portuguesa formadas pela UNIR.

Os  assuntos  abordados  giram  em  torna  de  temas  relevantes  ao  contexto  escolar, 

somados aos relatos de atividades que envolveram um trabalho conjunto entre professores e 

alunos, atividades que se constituíram em produção de saber(es). Foi possível perceber, ao 

analisarmos os depoimentos, que a grande maioria das professoras desejam contribuir para o 

desenvolvimento eficaz das habilidades competências comunicativas de seu aluno, a fim de 

que eles sejam bem sucedidos em suas interlocuções, que saibam adequar-se às situações de 

uso da linguagem em que se encontrem, seja em linguagem formal,  seja em situações de 

descontração. O objetivo almejado é a interação eficiente.

2.3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a realização desta investigação reflexiva, partimos de uma análise documental da 

instituição formadora UNIR – Universidade Federal de Rondônia. Buscamos identificar quais 

eram os objetivos do curso de Letras/Português, da disciplina de prática de ensino (PELP) e o 

perfil de profissional de LP pretendido por essa instituição nos anos de 1998 a 2002. Isso 
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porque  os  sujeitos  que  são  objetos  desta  investigação  foram formados  pela  UNIR nesse 

período.  Fez-se  necessário  debruçarmo-nos  também sobre  os  PCN’S e  as  metas  do  PNE 

(MEC) de Língua Portuguesa para melhor compreender quais sentidos e vontades de verdade 

modelam, regulam o ser e o fazer docente, exercendo seu poder sobre a prática pedagógica do 

professor  e  funcionando  como discursos  oficiais.  Somando-se  à  essa  análise  documental, 

fizemos um levantamento bibliográfico enfocando trabalhos que abordam os professores e a 

prática pedagógica e, por fim, a análise discursiva de textos escritos, os quais denominamos 

depoimentos,  produzidos  pelos  professores  sobre  sua  prática.  Estes  depoimentos  foram 

coletados a partir da aplicação de diagnóstico ao longo do ano de 2014, somando um total de 

12 professores de LP formados pela UNIR, no período acima citado, que atuam em diferentes 

escolas da rede pública em Porto Velho. Esses depoimentos foram organizados em dois eixos 

de  análise:  Eixo  da  submissão,  o  qual  aborda  questões  referentes  aos  conflitos  e  às 

dificuldades que permeiam a prática e o ensino de língua e o eixo da resistência, que consiste 

em relatos de experiências. Esses relatos são experiências de atividades práticas realizadas, 

conjuntamente, por professores e alunos e foram selecionados por exemplificarem que mesmo 

diante de impossibilidades e condições (im)postas, existem outros caminhos. O professor que 

escolhe  criar  possibilidades  significativas  de  ensinar  a  língua  e  ofertar  aos  seus  alunos 

situações de aprendizagem é um  agente intelectual transformador. 

Nesta  investigação,  realizamos  intervenções  durante  o  ano  letivo  2014,  a  saber: 

contato com a direção da  escola  para  apresentação da  proposta  investigativa,  intervenção 

direta  junto  aos  professores  em  sua  realização  de  semana  pedagógica  e  aplicação  de 

questionário.  

 O questionário investigativo é composto por 6 perguntas direcionadas, quais sejam: 

1ª) Quais os conflitos enfrentados pelos professores recém-formados ao assumirem uma sala 

de aula? 2ª) Eu, enquanto professor(a), esperava o quê quando me formei? E hoje qual é 

minha concepção de professor diante da realidade que se apresenta na escola pública? 3ª) 

Quais as competências norteadoras que um professor(a), para ser um BOM professor, precisa 

ter? 4ª) Descreve: Uma experiência! uma memória! um desafio! EU E MINHA SALA DE 

AULA; 5ª) Quem sou Eu no trabalho que faço? (identidade);  e 6ª) Como sou afetado pelas 

experiências em minha profissão? (memória).   

 Utilizamos nesta pesquisa investigativa, com base nos estudos foucaultianos, o ato de 

se  autonarrar,  que  corresponde ao  de  se  confessar,  cujo  efeito  é  permitir  saber  de  si,  de 
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desvelar  seus  gestos  e  suas  imagens.  Esse  ato  provoca  deslocamentos  em  busca  de 

compreender o sujeito que é cindido, heterogêneo e híbrido pois é uma maneira de o sujeito se 

expressar sobre o que julga ser importante para ele e sobre como pensa suas ações e as dos 

outros. Este perfil de pesquisa possibilita maior interpretação dos fatos analisados, uma vez 

que exige uma preparação, o que significa dizer: Se por um lado a entrevista semiestruturada 

ou estruturada tende, em certa medida, a refletir os próprios anseios do pesquisador, de outro, 

o ato de autonarrar pressupõe um relembrar, incita trazer à tona os registros guardados na 

memória, escavar o silenciamento, o escondido, representações de um passado que pode ser 

real ou imaginário, fruto de experiências positivas ou negativas.  

A entrevista, em forma de questionário, como já dito, foi a principal técnica de coleta 

de  dados  aplicada  para  realização  desta  investigação.  Como  procedimento  metodológico, 

proporcionou aos sujeitos investigados a oportunidade de descrever fatos por eles vividos que 

foram  significantes,  positivamente  ou  não.  Para  nós  pesquisadores,  possibilitou  melhor 

entendimento  dos  fatores  que  interferem no  dia  a  dia  dos  professores  e  de  certa  forma 

calcificam sua prática, levando-os à mesmice, o que serviu como materialidade do discurso 

docente e objeto de análise desta investigação.

 Ao  descrever,  o  sujeito  pesquisado  pode  relatar  experiências,  refletir  sobre  os 

caminhos trilhados, reviver sua formação, reativar os motivos que o influenciaram na escolha 

da  profissão,  analisar  qualitativamente  sua  ação  pedagógica,  além  de  poder  resgatar 

experiências, assim deslocando criticamente os sentidos de ser/estar professor.

A coleta dos dados foi feita após reflexão conjunta: alguns informantes responderam 

ao questionário no mesmo dia,  outros solicitaram mais tempo, puderam levar para casa e 

devolver depois. Alguns foram diretos em suas respostas, outros mais subjetivos.

Após a realização das entrevistas, iniciamos uma segunda fase metodológica, que foi a 

catalogação dos depoimentos. Pelo viés de análise discursiva francesa, buscamos evidenciar 

as  regularidades  e  as  dispersões  presentes  no  discurso  docente  como  uma  opção  para 

identificar as formações discursivas e assim mapear os sentidos, observar o silenciamento 

presente no dizer do professor e “escutar o não dito” para compreender quais entendimentos 

têm modelado  a  ação  docente  e  o  ensino  de  Língua  Portuguesa.  Foi  possível  delimitar, 

conforme os temas mais evidentes nos depoimentos coletados, dois eixos de análise, a saber: 

o eixo da submissão e o eixo da resistência.
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 O eixo  da  submissão  é  composto  de  depoimentos  que  apresentam conflitos  que, 

segundo  os  professores,  configuram  dificuldades  que  permeiam  o  ensino  de  língua, 

impulsionando a reprodução como caminho para ensinar a língua. 

O  eixo  da  resistência  é  composto  de  relatos  de  experiências,  que  são  atividades 

desenvolvidas a partir do trabalho envolvendo professores e alunos como possibilidade de 

resistência, uma resistência no sentido de fazer diferente. 

O professor que escolhe ofertar possibilidades significativas de aprendizagem e busca 

ensinar  a  língua  independente  das  possibilidades  e  as  condições  (im)postas  é  um agente 

intelectual transformador. 

As questões que levantamos neste estudo compreendem a identidade docente,  bem 

como  os  modos  de  representações  imaginárias.  Objetivamos  analisar  os  sentidos  que 

atravessam o fio  do  dizer  do professor  de língua portuguesa,  formado pela  Universidade 

Federal de Rondônia. Apoiamos nosso aparato teórico-metodológico na Análise de Discurso 

de linha francesa na interface com os estudos sobre a pedagogia crítica de Giroux (1997). Da 

análise  de  discurso,  interessa-nos  especialmente  as  noções  de  formação  discursiva  e 

imaginária, identidade e memória discursiva1. Da teoria da resistência na educação, optamos 

por Giroux (1997), pelo fato de o autor aprofundar questionamentos sobre a noção de escolas 

como simples locais de reprodução e os professores e alunos serem grupos subordinados. Os 

sujeitos  investigados  são  aqui  concebidos  como  professores  intelectuais  reflexivos  e 

transformadores, segundo Henry Giroux (1997, p 157). 

3. SUJEITO, IDENTIDADE E DISCURSO

3. 1. O SUJEITO

Ao discutir a noção de sujeito pela perspectiva AD de linha francesa direciona-nos a 

compreender  para  o  sujeito  como  cindido  e  heterogêneo,  efeito  da  história,  das  relações 

culturais e sociais em que está inserido.

Todavia, as inquietações que motivaram esta pesquisa nos levaram a compreender que 

o  sujeito  se  constitui  na  ilusão  de  ser  a  origem de  seu  discurso  (ilusão  necessária)  e  de 

1 A título  de esclarecimento,  apoiar-nos-emos  em Michel  Foucault  e  Michel  Pêcheux.  Embora  apresentem 
diferenças importantes, eles têm em comum o modo de conceber a linguagem. De Foucault interessa-nos o modo 
de pensar o poder pela via da ordem do discurso principalmente, e de Pêcheux, formação discursiva, formação 
imaginária e discurso. 
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totalidade provida pela imagem do eu. A noção de sujeito em Foucault (1969/2006, p. 43) 

pode ser concebida da seguinte forma:

 [...]  é  possível  afirmar  que sujeito  é  uma construção social  e  discursiva 
(função) em constante movimento e transformação. O sujeito enquanto uma 
posição discursiva é assujeitado a uma ordem da qual é incapaz de escapar.

  Em Foucault (1969) o sujeito se constitui a partir das disciplinas e dos regimes de 

verdade que, a partir da inserção numa dada numa ordem do discurso, fazem com que essa 

inscrição irrompa em seu discurso. Cada formação discursiva segue um ritual a fim de atingir 

a eficácia pretendida, por isso, trata-se de algo sempre controlado, selecionado e organizado. 

Dessa forma, determina para os sujeitos que falam, ao mesmo tempo, propriedades singulares 

e papéis preestabelecidos. Como afirma o autor, o discurso é: “uma ritualização da palavra; 

senão uma qualificação e uma fixação dos papéis para os sujeitos que falam; [..] senão um 

sistema  de  sujeição.”  (FOUCAULT,  2000,  p.  44-45).  Nessa  ritualização,  exercem-se  as 

interdições promovidas pelas formações discursivas. Deslocando essa reflexão para o espaço 

escolar,  essas formações se manifestam nos sujeitos através de seus dizeres,  revelando as 

posições  (professor,  aluno,  diretores,  supervisões)  e  as  interpretações  que  interferem  e 

modelam a prática.     

 Os  discursos  tomam forma  no  interior  de  suas  formações  e  estatutos  (discursos 

religioso,  político,  cientifico,  etc.)  e  põem em funcionamento  as  interdições,  fronteiras  e 

limites a serviço de uma organização de acontecimentos que constituem a história. 

As reflexões que empreendemos seguindo a temática do sujeito passam pelos estudos 

de  Pêcheux (2009) e  pelos  percursos  da  AD francesa,  colocando em questão a  noção de 

sujeito como ideológico, ou seja, interpelado em sujeito pela ideologia. A noção ideológica de 

sujeito desenvolvida nos trabalhos de Pêcheux é explicada por Althusser (2009, p.120). O 

ideológico é uma representação das relações imaginárias dos indivíduos com suas condições 

reais de existência. Pêcheux trabalha ideologia enquanto prática, em alusão à tese de Althusser 

(aparelho ideológico do Estado), apresentando duas proposições: 1) Só a prática através de e 

sob uma ideologia; 2) Só há ideologia pelo sujeito e para sujeitos.

Entendemos  que  o  discurso  enquanto  linguagem  marca  a  singularidade  e  a 

subjetividade  do  sujeito.  A tomada  de  decisão  do  sujeito  está  determinada  dentro  das 

possibilidades que lhe são postas.

3.2-DISCURSO E IDENTIDADE 
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 Nesta  investigação,  discurso  e  identidade  são  entendidos  como  duas  noções  que 

constituem a face de uma mesma moeda, porque  tais noções assumem fundações flexíveis, 

vivas, múltiplas e plurais, construídas na/pela interação verbal. A interação verbal é o modo 

mais puro e sensível de relação social; é o território comum dos seus interlocutores, pois é 

pela/na  linguagem,  interpelada  pela  ideologia,  considerando a  posição  e  o  lugar  que  está 

ocupando,  que  o  sujeito  se  significa.  Não existe  um sentido  em si,  mas  os  sentidos  são 

determinados pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico em 

que os discursos são produzidos. Os sentidos mudam segundo as posições daqueles que os 

empregam. 

 Dessa forma, para Pêcheux (1990, p.148), uma formação discursiva “determina o que 

pode e deve ser dito a partir de uma posição dada numa conjuntura dada”.

 A linguagem,  conforme  nos  explica  o  autor,  é  muito  mais  que  as  palavras  que 

pronunciamos ou escutamos nas relações dialógicas. Os efeitos de sentidos são estabelecidos 

pelas condições de produção.  Pêcheux (1990, p.148) ainda acrescenta: “o sentido de uma 

palavra muda de acordo com as posições mantidas por aqueles que a empregam em função 

das condições pelas quais tal sequência discursiva é produzida”.

O lugar da constituição do sentido e, por conseguinte, da identidade é determinado 

como formação discursiva. É nela que todo sujeito se reconhece em relação consigo mesmo e 

com os outros sujeitos. Ao identificar-se, o sujeito assume suas filiações identitárias. Essa 

identificação  é  momentânea,  isso  porque  a  incompletude,  atributo  inerente  ao  sujeito, 

atravessa  o  indivíduo  e  com isso  suas  concepções;  e  suas  práticas  sofrem influência  de 

diversos fatores, transformando-se. Ou seja: nem os sujeitos, nem os sentidos, nem o discurso 

estão prontos e acabados. Esta é uma afirmação fundamental nos estudos do discurso. 

3.3 - FORMAÇÕES DISCURSIVAS

O processo de formação discursiva envolve elementos que o determinam: memória, 

ideologia  e  história,  temas  que  se  fazem presentes  nos  trabalhos  de  Foucault  e  Pêcheux, 

focalizando a ideia da heterogeneidade.

Foucault (1969, p. 47) define formação discursiva “como um sistema de relações entre 

objetos, tipos enunciativos, conceitos e estratégias”. Estas relações caracterizam a formação 

discursiva em sua singularidade e possibilitam a passagem da dispersão para a regularidade. 

Cabe  à  análise  do  discurso  (AD)  francesa  descrever  essas  singularidades,  identificar  as 
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dispersões, mapear os elementos que aparecem e configuram um determinado enunciado em 

detrimento de outro.  

A AD francesa destaca ainda que o alcance do conceito de formação discursiva vai 

além de identificar o sujeito, o que ele disse ou quis dizer ou disse sem querer, mas a posição 

que  esse  sujeito  ocupa e  se  ele  tem legalidade  e  autoridade  para  proferir  o  discurso  em 

questão. Discurso, aqui, é entendido como o espaço em que saber é poder, pois quem fala, fala 

de algum lugar, a partir de um direito reconhecido institucionalmente. 

Para  a  AD  de  linha  francesa,  o  funcionamento  discursivo  é  determinado  pela 

articulação entre a ideologia e as condições de produção, isto é, o contexto sócio-histórico de 

sua  enunciação  e  o  lugar  discursivo  ocupado  pelo  falante.  Dentro  da  teoria  psicanalítica 

lacaniana, a determinação dos sujeitos e dos sentidos é inconsciente e atemporal e só se faz 

acessível por meio da linguagem, que comporta buracos, brechas, deslizes.

Segundo Pêcheux (1988), as formações discursivas são fundamentais para o trabalho 

do analista do discurso:

É preciso poder explicar o conjunto complexo, desigual e contraditório das 
formações discursivas em jogo numa situação dada,  sob a  dominação do 
conjunto das formações ideológicas, tal como a luta ideológica das classes 
determina. ( p.254).

 A complexidade dos acontecimentos configura o perfil do momento histórico em que 

se  formam  os  discursos.  Os  fatores  que  determinam  e  regulam  o  aparecimento  ou  o 

silenciamento  dos  enunciados  possibilitam o  funcionando  das  interdições,  das  formações 

discursivas e ideológicas.  

  3.3.1 - FORMAÇÕES IMAGINÁRIAS

O  termo  formações  imaginárias,  noção  desenvolvida  nos  trabalhos  de  Pêcheux, 

(1969[1997], p. 141) pode assim ser compreendido: “O que funciona no discurso é uma série 

de formações imaginárias - as representações- designadas a partir das posições que o sujeito 

atribui a si e aos outros. O lugar de onde o sujeito está inscrito na sociedade”.

 Compreendemos com Pêcheux que as formações imaginárias determinam os dizeres e 

podem  enunciar  causas  de  submissão  e/ou  resistência,  autonomia  ou  a  subserviência,  o 
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compromisso ou o desinteresse. Podemos dizer que as representações que o sujeito-professor 

assume determinam seus dizeres.  

Nos processos identificatórios formadores do eu, a diferença, marcada pelo outro nas 

práticas discursivas, identifica e determina a posição ocupada pelo sujeito que é falado: é na 

oposição com o outro ou com o que lhe falta que o sujeito se constitui. Em conformidade com 

o pressuposto de análise de discurso de linha francesa que embasa esta investigação, Orlandi 

(2001)  afirma  que  o  discurso  constitui  o  sujeito  como  ser  histórico  e  ideológico.  Nessa 

historicidade a noção de sujeito é fragmentada e tida na tensão entre o mesmo e diferente.  

Essa afirmação dialoga com a noção de identidade proposta Hall (2000):

Significar o ponto de encontro, o ponto de sutura, entre, por um lado, os  
discursos e as práticas que tentam nos interpelar, nos falar ou nos convocar 
para  que  assumamos  nossos  lugares  com  sujeitos  sociais  de  discursos 
particulares e, por outro lado, os processos que produzem subjetividade, que 
nos constroem como sujeitos aos quais se pode falar. (p. 119).

É por  meio  das  práticas  discursivas  que  as  identidades  são  construídas.  Contudo, 

convém ressaltar  que  a  identidade  é  sempre  híbrida  e  fragmentada,  tendo  em vista  que, 

conforme a posição discursiva que ocupa, o sujeito realiza múltiplas identificações. O autor 

conclui dizendo que identidades são posições que o sujeito é obrigado a assumir (mãe, esposa, 

filha, professor, amiga, etc.), ainda que sejam representações construídas na/pela falta a partir 

do lugar do outro. 

Trabalhar com a temática de identidade e prática docente a partir da análise discursiva 

de  seus  depoimentos,  fundamentada  na  noção  de  discurso  como  dispersão  e  sujeito 

heterogêneo,  obriga-nos  a  considerar,  além  das  formações  discursivas  e  imaginárias,  o 

interdiscurso. 

3.3.2 - O INTERDISCURSO

De acordo com Pêcheux (1988, p. 314), o interdiscurso é concebido como efeito da 

interpelação ideológica. “É o interdiscurso que específica as condições para se compreender o 

funcionamento do discurso, a relação com os sujeitos e com a ideologia,  utilizando-se da 

memória para prover outros significados”.

Todo discurso produz sentidos não transparentes, sentidos não únicos, que apontam 

para o plural que confere a heterogeneidade dos dizeres, ficando à sobra o que não se pode 
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dizer. Para os estudos da constituição identitária do professor de língua portuguesa, sobre o 

qual  nos  debruçamos,  faz-se  necessário  considerar  as  relações  entre  a  construção  de 

representações e o interdiscurso. Nesse sentido, Pêcheux (2009): 

Que interdiscurso enquanto discurso-transverso atravessa e põe em conexão 
entre si  os elementos discursivos constituídos pelo interdiscurso enquanto 
pré-construído,  que  fornece,  por  assim  dizer,  a  matéria-prima  na  qual  o 
sujeito se constitui como “sujeito-falante”, com a formação discursiva que o 

assujeita.( p. 154) 

Quando o sujeito enuncia, ele o faz de um lugar no discurso, entre outros, ou seja, 

enuncia de um lugar historicamente determinado a partir do qual atravessam sentidos sobre o 

mundo (as coisas a saber) pertencentes a diferentes ordens do discurso, além das imagens 

sobre si, sobre o outro e sobre o mundo. Esse lugar de enunciação traz em sua constituição 

sentidos  (muitas  vezes  contraditórios),  memórias,  já-ditos  que  revelam,  ao  analista  de 

discurso, filiações históricas e ideológicas.

Entendemos  que  o  interdiscurso  escamoteia  os  dizeres  de  outros,  dando pistas  de 

formações discursivas e ou imaginárias, que, por algum fator, promove singularidade, de outra 

forma, dispersão da regra, do comum. Por interdiscurso, entende-se o saber discursivo que 

torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído (Orlandi, 1999, p. 31). 

O fato de que há um já-dito que sustenta a possibilidade mesma de todo dizer é fundamental 

para se compreender o funcionamento do discurso e sua relação com os sujeitos e com a 

ideologia.

 Os  sentidos  das  palavras  e  expressões  não  são  fixos  e  podem  ter  significados 

diferentes,  considerando  toda  filiação  política  e  estatuto  ideológico  de  dizeres  em  sua 

historicidade, em sua significância. Para Orlandi (2005, p. 32), “todo dizer dá-se do encontro 

de dois eixos:  o  da memória (constituição)  e o da atualidade (formulação),  logo, é  desse 

conjunto que podemos averiguar sentidos no discurso”.

Os  eixos  da  memória  e  da  formulação  parecem  poder  caracterizar  o  discurso 

dissimulando elementos do interdiscurso de modo a parecer que não há demarcação entre o 

que é dito e aquilo a propósito do que é dito. O dizer do professor também se estabelece sobre 

o mesmo movimento. Duas zonas atuais no imaginário discursivo são características quanto 

ao ensino de língua portuguesa. De um lado aqueles que se posicionam a favor do ensino de 

LP voltado à gramática (“gramatiqueiros” ou “gramaticistas”),  cujo objetivo principal  é o 

ensino  das  regras;  e  de  outro,  os  que  defendem  um  ensino  de  língua  que  prime  pelo 
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desenvolvimento  das  competências  comunicativas  de  uso  da  língua  (os  linguistas), 

privilegiando o aluno e seu desenvolvimento.

Quanto  à  prática  de  ensino  da  LP,  as  memórias  discursivas  se  caracterizam pela 

dicotomia tradicionalismo x libertador reflexivo. Como a abordagem comunicativa ganhou 

força no Brasil, ensinar a refletir se tornou uma preocupação da instituição escolar. Falava-se 

em desenvolver o espírito crítico dos alunos para levá-los a extrapolar os limites da ficção. 

Coracini (2010, p.35), em seus estudos, observa que as professoras recomendavam aos seus 

alunos: “sejam criativos”, sem saber nem sempre o que isso significava. Nesse movimento de 

contradição que acabamos de especificar, o trabalho do professor de língua sempre esteve nas 

encruzilhadas de duas forças (pré)concebidas equivocadamente como sendo dicotômicas em 

um mesmo espaço (professor x aluno, ensinar x aprender, produção textual x ensinar de regras 

gramáticas, avaliação x aprendizagem). Entendemos que uma posição não desabilita a outra e 

que na verdade a falta de uma constitui a outra.

Nos dias atuais, em todo país,  percebemos uma forte movimentação por parte dos 

professores em busca de melhores condições de ensino e da valorização docente. Paralisações, 

greves  e  passeatas  estão  sendo  realizadas  constantemente.  Esses  acontecimentos  têm 

delineado o cenário  nacional  da Educação e  foram temas presentes  nos  depoimentos  que 

analisamos. A memória veiculada interdiscursivamente nos depoimentos analisados remete-

nos ao dito anteriormente. Nossos informantes falam sobre a necessidade de investimentos na 

infraestrutura das escolas e reclamam dos baixos salários. 

3.4 - IDENTIDADE DOCENTE

A identidade  docente é  mais  propicia  à  variação no ponto  em que o indivíduo se 

configura segundo o resultado de suas ações e de suas práticas sociais e não do conjunto dos 

traços que lhe são atribuídos  socialmente.  Pimenta (1996) explica que a  formação inicial 

contribui  significativamente  para  a  construção  da  identidade  docente,  pois  durante  seu 

processo  são  construídos  conhecimentos  relevantes  para  a  atuação  como  profissional. 

Entendemos a formação como aspecto identitário por ser capaz de produzir significados e 

sentidos sobre dada profissão que possibilitam atuar profissionalmente.

Partindo do princípio de que somos construções históricas, sociais e culturais, nossa 

identidade é questão social  e política,  tendo em vista os papéis que desempenhamos e as 

posições de sujeitos que assumimos. Assim, um mesmo papel pode ser assumido por vários 

indivíduos, mas cada um tem uma forma de encarnar seus personagens. O sujeito não age de 
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forma autônoma,  seu fazer (prática),  seu pensar e seu sentir  (consciência)  vinculam-se às 

relações sociais estabelecidas nos grupos em que interage.

Foucault (1969, p. 170) anunciava em seus estudos o descentramento do sujeito e da 

sua identidade como sendo o resultado de um poder disciplinar, que se desenvolveu ao longo 

do século XIX, que “policia,  controla  e  disciplina as populações  modernas”,  impondo os 

limites sociais, com objetivo de manter o controle da vida, das atividades, dos prazeres e 

infelicidade do indivíduo, fazendo-o acreditar que sua individualidade é tanto mais singular 

quanto forem as redes a que pertence.  

Nesse sentido Foucault (1997) apresenta a noção de identidade sobre a orientação da 

posição-sujeito por meio de prática de poder que envolve o momento da história em que: “as 

posições de sujeito se definem igualmente pela situação que lhe é possível ocupar em relação 

aos diversos domínios ou grupos de objetos” (p.59).

 O sujeito é um ser situado em determinado tempo e contexto social e histórico; é um 

ser  posto,  que  ao  assumir  determinados  papéis  sociais,  como  mãe,  professora,  filha,  por 

exemplo, já tem estruturadas as formas de se representar (imagens de si). Discursivamente, 

esses papéis sociais são, para nós, resultados de sentidos naturalizados sobre determinadas 

posições de sujeito,  como aquelas já citadas.  Isso explicita a ideia de que,  de um lado, a 

identidade é constituída historicamente por um conjunto de relações sociais, e, de outro, pelas 

condições dessas relações. Desse modo, ao escolher uma profissão, já existe pressuposta a 

identidade  que  indica  o  comportamento  desse  profissional  e  essa  identificação  pode  ser 

resposta para atitudes e comportamentos, o que produz uma posição de “estabilidade”, ou 

seja, essa identidade posta (professora) e pressuposta (comportamento pré-estabelecido) que 

corresponde a essa identificação, como manutenção da identidade.

A identidade profissional, em especial a docente, emerge do contexto histórico, social 

e cultural, em resposta às necessidades pessoais e sociais. A identidade docente se constrói a 

partir da significação social, dos valores, da história de vida, dos saberes, das expectativas e 

do sentido que o aprendiz dessa profissão atribui ao ser professor. Não podemos pensar o 

processo de identificação com a docência apenas pela formação inicial ou pelas práticas de 

ensino. É preciso direcionar o olhar para a subjetividade, para a vida do professor, que tem 

sua maneira própria de ser, que de maneira nenhuma pode ser uniformizada pelas instituições. 

Para  Foucault  (1971),  é  na  reinscrição  da  subjetividade  que  o  sujeito  se  (re)cria  e  se 

(re)significa. 

33



Pelo caráter de subjetividade não há como delinear métodos, receitas, técnicas práticas 

quanto  ao  fazer  docente.  O  que  pode  determinar  o  perfil  de  um  professor  é  o  seu 

comprometimento pessoal em relação à sua profissão. Este comprometimento envolve, entre 

outros fatores, o tipo de relacionamento com seus alunos, com seus colegas de trabalho, com a 

direção/  gestão da escola,  com a profissão;  o tempo de carreira  também, a  predisposição 

profissional,  a  aceitação  familiar  são  fatores  decisivos.  Em  outras  palavras,  esse 

comprometimento  profissional  ou  a  falta  dele  irá  se  refletir  na  maneira  em esse  sujeito-

professor atua em sala de aula. 

O comprometimento também está diretamente relacionado com as teias de poder que 

permeiam  a  prática  profissional,  por  isso,  um  mesmo  professor  pode  oscilar  seu  perfil 

(submisso  X  resistente)  ao  longo  de  toda  sua  carreira  profissional  sem  ao  menos  ter 

consciência de tal oscilação.   

Levar em conta a subjetividade dos professores significa entendê-los como autor, no 

sentido de ser esse sujeito enquanto professor é capaz de empreender uma prática autônoma a 

partir de como ele se significa, atentando para as particularidades que se apresentem em seu 

contexto cotidiano. A subjetividade docente se manifesta quando o professor mesmo seguindo 

um programa curricular empreende intelectualmente esforços na elaboração de atividades que 

objetivem desenvolver  as  competências  (ler/escrever/compreender/fazer)  materializando-se 

em  aprendizagem. 

 Isso clarifica a concepção de que a identidade docente está relacionada à maneira 

como  cada  professor  se  reconhece  sendo  professor,  isto  é,  como  sente,  pensa  e  age  na 

profissão, considerando sua história pessoal e profissional, além do tempo histórico em que 

está situado. Giroux (1997) dotou os agentes sociais  de uma capacidade de transcender à 

situação histórica de sua cultura. [...] Os indivíduos são tanto produtores quanto produtos da 

história. (p. 15).

Trabalhar com o ensino da língua portuguesa trilhando por um caminho reflexivo exigi 

que o professor esteja constantemente analisando suas escolhas  e ações,  pois uma atitude 

reflexiva  requer  um sujeito  intelectual  que  saiba  como fazer,  porém,  que  esteja  disposto 

(re)fazer novamente.   

Na escola as estratégias de ensino da língua, em sua grande maioria, visam apenas 

transmitir conteúdos limitando esse movimento de (re)fazer e de (re)pensar tanto do professor 

quanto  alunos.   É  uma  cadeia  de  subordinação.  A escola  não  dispõe  condições  para  o 

professor ser autor  de sua prática,  consequentemente,  os aluno não são incentivados a  se 
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posicionarem como autores de seus textos,  não conseguem dizer-se de si,  não conseguem 

inventar e se (re)inventar o ato de escrever parece ser direcionado,  escrever para atingir único 

objetivo:  Aprovação.

Atualmente, o desenvolvimento econômico e social traz/faz exigências que requerem 

formação e  atuação de  um novo profissional.  Para  esse  novo profissional,  o  processo de 

formação teria considerável importância, porque deve formar não apenas para o ingresso no 

mercado de trabalho, mas para a permanência nele. A formação profissional, segundo Garcia 

(1999),  pode  ser  entendida  sob  três  aspectos:  como  função  social,  quando  se  ocupa  da 

transmissão de saberes – saber ser e saber fazer; como processo de desenvolvimento e de 

estruturação  da  pessoa,  manifestando-se  como  processo  de  maturação  e  aprendizagem;  e 

como instituição, referindo-se à estrutura que organiza, planifica e desenvolve a profissão. A 

compreensão do autor sinaliza para diferentes aspectos da formação, relacionando que durante 

esse  processo  forma-se  o  profissional  e  a  pessoa.  Por  termos  como  foco  o  processo  de 

identificação  profissional,  compreendemos,  com  Garcia  (1999),  que  a  formação  é 

investimento pessoal, visto que pode levar o indivíduo a atingir estado de desenvolvimento e 

plenitude pessoal, em um processo em que busca desenvolver sua identidade profissional. 

A construção de uma identidade do ser professor, ao longo da História, tem tomado 

vários perfis, adequando-se às necessidades determinadas pela sociedade. Há cerca de quatro 

séculos,  a  atividade  docente  é  considerada  uma atividade  social,  cuja  essência  a  priori  é 

instruir. 

Giroux (1997) apropria-se de algumas das proposições teóricas de Michel Foucault, 

especialmente do conceito de poder/conhecimento de si, para esclarecer que toda forma de 

conhecimento pode ser situada dentro de relações de poder. Com o passar do tempo certas 

formas  de  conhecimento  são  transformadas  pelos  governantes  em  regimes  de  verdade. 

Segundo o autor, um passo essencial para ajudar os professores a questionarem os “regimes 

de verdade” existentes, especialmente quando influenciam sua prática, pode ter mais êxito se 

os  professores  assumirem  papel  de  intelectual  transformador,  empreendendo  práticas 

emancipadoras em seu fazer. 

Como  seria  um  professor  como  intelectual  transformador?  Essa  indagação  tem 

encaminhado  nossa  investigação,  contrastando  com  o  que  idealizamos  sobre  o  termo 

intelectual  e  transformador.  O professor  de  perfil  intelectual  é  aquele  que  compreende  a 

necessidade de proporcionar situações de desenvolvimento e experiências de aprendizagem; 

que desenvolve sua prática objetivando instigar o interesse em aprender; que entende que o 
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sucesso  no  processo  de  ensino/aprendizagem  depende  do  bom  relacionamento 

professor/aluno.  Ao  encarar  o  professor  como  intelectual  estamos  considerando  que  toda 

atividade humana envolve o pensar, o refletir, o argumentar sobre algo. Nessa perspectiva, 

Giroux (1997, p. 161) afirma que o professor pode ser visto como “fomentador da capacidade 

crítica dos jovens”.  

Ser professor transformador, por um lado, é ter a capacidade de planejar e colocar em 

ação atividades que promovam a participação de seus interlocutores (alunos, pais, gestores). 

Desempenhar seu trabalho como uma prática social e como tal introduzir valores sociais. Por 

outro, é encontrar estratégias para que essas atividades não sejam desenvolvidas como ações 

isoladas (atividade finais, com fins avaliativos, datas comemorativas, projetos de incentivo à 

leitura, a arte, a cultura), mas que façam parte do cronograma e organização de ensino da 

língua e assim promovam mudanças.

3.5  DISCURSO ENQUANTO PODER DISCIPLINAR 

 Na AD francesa, os sentidos e os sujeitos sempre podem ser outros. Desse modo, o eu 

se constrói constituindo o eu do outro e é por ele constituído, tendo em vista que, de acordo 

com Bakhtin (2004 p.79), “todo discurso se constitui na fronteira entre aquilo que é seu e 

aquilo que é do outro, assim todo enunciado pressupõe o eu e o outro”.  Esse esclarecimento 

do autor nos permite dizer que o sujeito se constitui ouvindo e assimilando as palavras e os 

discursos  do  outro  (ou  de  outros),  fazendo  desses  discursos  suas  próprias  palavras,  ao 

singularizá-los e utilizá-los em outras situações de enunciação, apesar de não se dar conta 

disso.  Esses  apontamentos  são  significativos,  pois  nos  levam  a  compreender  que  a 

subjetividade  do  sujeito  de  linguagem é  perpassada  por  discursos  e  imagens  enviadas  e 

refletidas  do  olhar  do  outro  que,  embora  deslocadas  e  ressignificadas,  provocam 

identificações.

Para Foucault  (1980),  nenhum discurso é inerentemente libertador ou opressivo.  O 

trabalho do filósofo influencia muitos campos investigativos, inclusive a educação, porque 

seus estudos enfatizam a verdade interligada ao exercício do poder manifestada pelas práticas 

contextualizadas  denominadas  “regimes  de  verdade”.  A noção  de  regime  de  verdade,  na 

perspectiva de Foucault (1980), anuncia a visão de “verdade” usada como forma de controle e 

condicionamento. Se a verdade e o poder se estabelecem numa relação circular, então todos os 

discursos podem ser vistos funcionando como regimes de verdade. 

Para melhor esclarecer:
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Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua "política geral" de verdade: 
isto é, os tipos de discurso que aceita e faz funcionar como verdadeiros, os 
mecanismos  e  instâncias  que  permitem  distinguir  entre  sentenças 
verdadeiras;  os  mecanismos  e  instâncias  que  permitem  distinguir  entre 
sentenças  verdadeiras  e  falsas,  os  meios  pelos  quais  cada  um  deles  é 
sancionado;  as  técnicas  e  procedimentos  valorizados  na  aquisição  da 
verdade; o status daqueles que estão encarregados de dizer e que conta como 
verdadeiro. (FOUCAULT, 1985 p.131)

Consideremos  a  “política  de  verdade”  na  educação.  Os  discursos  baseados  na 

tecnologia veiculados como ciência têm sido mais prontamente aceitos que outros tipos de 

discurso; nesse sentido, promovem o fortalecimento científico e tecnológico como primazia 

na  produção  de  conhecimento  e  da  verdade.  Tem-se  concebido  um  status  profissional, 

científico e intelectual àqueles que estão encarregados de dizer o que conta como “verdade”. 

Esses regimes de verdade constroem versões aceitáveis de quem está autorizado a falar. Nesse 

sentido, o autor nos chama a atenção ao argumentar sobre a conexão poder-saber. Foucault 

(1983, p.231) é bastante enfático ao afirmar que poder e saber não são idênticos. O saber é 

adquirido, porém, é sufocado quando não está sustentado em uma ordem que o convalide, que 

o autorize como verdade. Segundo o autor, não é possível que o saber não engendre o poder, 

sendo este praticado em vez de possuído e assim circula passando de toda força relacionada. 

O  poder-fazer  do  professor  é  um poder  dissolvido  nas  mãos  dos  governantes,  diretores, 

supervisões, estudantes, pais e, por isso, é um poder vigiado. Quanto a essa questão, Foucault 

(1980) chama a atenção para a necessidade de reconsiderar alguns de nossos pressupostos 

sobre a escolarização e de olhar de forma renovada e mais atenta para as “micropráticas” de 

poder nas instituições educacionais.   

Podemos dizer que as pedagogias produzem regimes corporais políticos particulares e 

funcionam  como  regimes  de  verdade.  É  uma  relação  de  fiscalização  e  regulamentação 

inserida na essência da prática de ensino como coluna mestre fundamental para eficiência no 

processo educacional. Cabe ao professor seguir os procedimentos e regras estabelecidas pelo 

Estado,  implementadas  pelo  diretor,  fiscalizadas  pelo  supervisor  e  cobradas  pelos  pais  e 

sociedade  de  um  modo  geral.  Essa  hierarquização  de  poder  cria  no  sujeito-professor 

formações imaginárias equivocadas. 

Compreender  os  regimes  de  verdade  nas  relações  de  poder-saber,  poder-fazer  da 

sociedade disciplinar, praticados nas/pelas instituições, permite-nos começar a identificar as 

características dos discursos, em particular o discurso escolar oficial,  os efeitos perigosos, 
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dominadores e colonizadores que funcionam no ambiente escolar. Nós, professores, temos a 

difícil  missão  de  olhar  mais  atentamente  para  esses  mecanismos  de  nossas  instituições 

educacionais, questionar a “verdade” desses discursos controladores.

Seguindo nessa temática, lançamos mão, também, dos postulados de Althusser (2009) 

sobre aparelhos repressores e ideológicos do Estado já mencionados na seção 3.1, que trata do 

sujeito.  Segundo o  autor,  toda  formação social  deve  reproduzir  as  forças  produtivas  e  as 

relações de produção existentes. Para assegurar tal situação, o Estado faz uso de dois tipos de 

aparelhos:  Aparelho  Repressivos  de Estado (ARE)  e  os  Aparelhos  Ideológicos  do  Estado 

(AIE). Nesse contexto, a escola é o aparelho que melhor desempenha o papel de multiplicar a 

reprodução e a manutenção de uma estrutura social dominadora.

 Na educação, o modelo tradicional de ensinar, no qual o professor era visto como 

detentor  de  saber  e  ao  aluno  cabia  a  função  de  “absorver”  esse  conhecimento,  sofreu 

deslocamentos, principalmente após o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei 

federal 8.069 promulgada em julho de 1990). Mesmo assim, a padronização repressora que 

ordena um modo de ser e fazer ainda é fortemente percebida nas escolas. Principalmente nas 

esferas  particulares,  em virtude  das  classificações  e  aprovações  dos  alunos  nos  exames. 

Quanto mais alunos aprovados nos exames seletivos e vestibulares, maiores serão a reputação 

e  a  credibilidade  da  instituição.  A busca  pela  aprovação  e,  de  preferência,  nos  primeiros 

lugares  impõe  um  ritmo  intenso  de  ensino  orientado  pelo  princípio  da  quantidade, 

determinando a qualidade do ensino. Quanto mais conteúdos ofertados aos alunos, melhores 

serão as chances de aprovação nos exames, vestibulares e concursos de um modo geral.   

As instituições educacionais (escolas, institutos federais e universidades) hoje estão 

sendo entendidas como ambientes de sistematização de conhecimentos a fim de atender a uma 

demanda social. O mercado capitalista potencializou a ideologia em que saber é poder e esse 

poder é controlador e homogeneizador. As políticas governamentais visam ao controle em 

rede.  Ter  informações,  conhecer  as  microforças  de poder  garante ao  sujeito  condições  de 

ocupar lugares privilegiados. Esse fenômeno é denominado por Althusser (2009) como AIE, 

que visa o assujeitamento do sujeito como sujeito ideológico. Na prática, consiste em fazer 

com que cada indivíduo (sem que ele tome consciência  disso,  mas,  ao contrário,  tenha a 

impressão de que é senhor de sua própria vontade) incorpore a maneira de ser e agir segundo 

os moldes estabelecidos como padrão ideal (subjetivação disciplinada), camuflando, assim, o 

controle  social.  Um  exemplo  disso  são  os  padrões  de  beleza  e  de  sucesso  profissional 
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estabelecidos  como  modelos  a  serem  seguidos.  Os  efeitos  desse  discurso  ideológico 

marginalizam aqueles que não se enquadrem nesses perfis.  

Foucault (1879[1983]) observa que a noção de poder não está centrada no “quem” ou 

no “quê”, mas em “como” esse exercício do poder se manifesta na base das relações de poder. 

O Estado de fato só pode operar na base de outras relações de poder já existentes, uma série 

inteira de redes de poder. As instituições educacionais acabam sendo uma extensão das forças 

que controlam e regulam uma sociedade, perpetuando uma dominação governamental que é 

exercida no interior da sociedade e instituindo níveis de poder/saber:

[...]somos forçados a produzir  a verdade do poder que a sociedade exige 
[...]nós  devemos falar  a  verdade;  somos  constrangidos  ou  condenados  a 
confessar ou descobrir a verdade. O poder nunca cessa sua interrogação, sua 
inquisição,  seu  registro  da  verdade:  ele  institucionaliza,  profissionaliza  e 
recompensa sua busca [...]é a verdade que faz as leis [...]somos destinados a 
um  certo  modo  de  viver  ou  morrer,  como  uma  função  dos  discursos 
verdadeiros  que  são  os  portadores  de  efeitos  específicos  de  poder 
(FOUCAULT, 1976, p.93). 

O  autor  está  preocupado  com  um  tipo  particular  de  verdade.  Os  regimes  de 

discursos/prática,  poder/saber,  que permitem que afirmações equivocadas sejam veiculadas 

como corretas, por exemplo: crianças com necessidades especiais devem ser tratadas como 

iguais (inclusão social). A preocupação do autor pode ser aplicada a essa condição imposta 

pelo Estado. O discurso do Estado é de que se deve ofertar ensino em iguais condições a 

todos, sob o argumento de tratar de forma igual os desiguais e reprimir a desigualdade. Ao 

extinguir  as  escolas  de  ensino  especial,  o  Estado  impôs  às  escolas  de  ensino  normal, 

diretamente  aos  professores,  uma  responsabilidade  exterior  a  sua  formação.  Quando 

atentamos  para  esse  discurso  verificamos  que  é  uma  maneira  subjacente  de  transferir 

responsabilidades.  

O  discurso  “oficial”  governamental  ganha  força,  apoiando-se  em  uma  posição 

discursiva  que é  legitimada pela  real  necessidade de  se combater  a  descriminação social. 

Assim, esse discurso se sustenta e, consequentemente, impõe responsabilidade governamental 

aos  professores  (discurso  da  inclusão);  nesse  quadro,  o  poder,  sendo  assim,  imposto  ou 

exercido  de  forma  soberana,  inferioriza,  oprime  o  dizer  e  o  fazer  docente,  qualquer 

manifestação contrária é vista como um incômodo ao interesse de uma política de educação 

que o discurso midiático propaga: educação de qualidade é direito de todos. O poder é, então, 
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repressivo e contrário aos interesses daqueles que são assujeitados (os professores). O poder 

da ação do professor fica condicionado e o seu dizer silenciado pelo discurso oficial do Estado. 

A instituição escola põe em funcionamento esse discurso, normatizando-o. Essa ordem 

é legitimada como regimes de verdade. Há, nesses discursos, uma tendência de unificar e 

homogeneizar  a  identidade  dos  sujeitos  (professor  e  aluno):  cada  um dentro  do  contexto 

educacional deve ocupar um lugar sócio-histórico determinado, ou seja, de ser governado. 

Esse lugar norteia uma cadeia de subordinação; o aluno ao professor; o professor à instituição 

escolar; a instituição ao sistema educacional; e essa, por fim, às necessidades sociais. 

4. SUJEITO PROFESSOR

As dificuldades  do  ensino  público  fazem com que  os  professores,  em sua  grande 

maioria, limitem-se ao uso do livro didático como única ferramenta para o ensino da Língua. 

O discurso oficial governamental privilegia quantidade em detrimento da qualidade e, com o 

discurso de que educação é para “todos” sobrecarrega os professores com um longo currículo, 
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salas lotadas, falta de recursos pedagógicos e, por fim, exige a promoção de alunos por série 

como prioridade principal. 

Ressaltamos, a nosso ver,  que o sistema educacional ainda se encontra ritualizado, 

longe de adaptar-se às mudanças do momento histórico atual.  Nesse sentido, a posição do 

professor parece estar veiculada à imagem de executor. A posição de executor concentra sua 

ação  no  sentido  de  atender  aos  interesses  idealizados  por  aqueles  que  ocupam lugar  de 

autoridade legitimada. Esse professor, ao se enxergar como executor e não como autor em sua 

sala de aula, adere mais facilmente à condição de sujeição para a realização de seu trabalho e 

essa adesão interfere diretamente na qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

Para Foucault (1971), a educação pode ser compreendida como:

 [...] o instrumento graças ao qual todo o indivíduo, numa sociedade como a 
nossa, pode ter acesso a qualquer tipo de discurso; sabemos, no entanto, que 
na sua distribuição, naquilo que permite e naquilo que impede, ela segue as 
linhas  que  são  marcadas  pelas  distâncias,  pelas  oposições  e  pelas  lutas 
sociais. Todo o sistema de educação é uma maneira política de manter ou de 
modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que estes 

trazem consigo. (p.15).

Assim, o sistema educacional atua como um dispositivo social que constitui formas de 

poder relacionadas aos fatores políticos e sociais que interpelam a constituição identitária de 

todo indivíduo. 

Buscamos  identificar  através  do  discurso  docente  as  formações  discursivas  e 

imaginárias sobre sua docência e sobre seu ambiente de trabalho de modo global; lembrando 

que esse discurso produz um efeito de sentido legitimado através da experiência adquirida em 

sala  de  aula  na  prática  de  sua  docência.  O  professor  quando  fala,  ativa  uma  memória 

discursiva  de  outros  já-ditos  e,  nesse  processamento,  sua  atividade  ou  pelo  menos  o 

entendimento que traz e faz de sua pessoa e da importância ou não que ele dá a ela, será a 

mola  impulsionadora  de nossa  reflexão;  ou  seja,  a  voz do  professor  é  uma voz ativa  de 

formações ideológicas e de consciências que vão se estabelecendo e se (re)construindo. O 

modo de interpretação e  os  modos de significação desse sujeito  (professor)  envolvido na 

sociedade e na história atuam diretamente no aluno, que é sementeiro fértil de dissipação de 

ideologia(s).

O sujeito-professor atribui imagens do seu interlocutor, do referente, e de si, em se 

tratando do sujeito-professor:  imagem da escola (ambiente de trabalho)  do outro (aluno e 

41



demais  interlocutores  dentro  do  ambiente  escolar)  e  de  si  (enquanto  professor),  as  quais 

remetem à ritualização do funcionamento da linguagem

Os eixos norteadores de análise do corpus que constitui este estudo supõem que as 

formações  discursivas  legitimadas  pelo  discurso  oficial  abdicam  o  perfil  de  intelectual 

transformador. 

Na próxima seção, abordaremos o silenciamento do sujeito professor e os conflitos 

que podem ser agentes silenciadores de um perfil de professor intelectual transformador nas 

escolas públicas de nossa capital.   

4.1-  O SILENCIAMENTO DO SUJEITO PROFESSOR

O silenciamento aqui é entendido como um apagamento do dizer e da vontade de fazer 

do  professor.  Ao  longo  de  sua  carreira  o  professor  vivência  situações  em seu  cotidiano, 

experiências que se acumulam muitas vezes sem que este tenha a oportunidade de repensar o 

proposito do seu trabalho. O aspecto mais evidente nessa questão é a carga horária exaustiva 

de  trabalho,  a  qual  todo  professor  tem  que  se  submeter,  sendo  este  fator  um  aspecto 

determinante na crise educação pública.

 Foucault  (1970),  em  seus  postulados  sobre  a  ordem  do  discurso,  apresenta  os 

discursos como interditados, isso porque não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, 

e qualquer um não pode falar de qualquer coisa. Ao apresentar uma ritualização que organiza 

e condiciona os discursos, o autor considera o princípio de interdição discursiva. O discurso 

oficial  legitima  forças  ditadoras  que  compõem  uma  rede  de  formações  discursivas 

colonizadoras do sujeito-professor; parece haver uma espécie de engessamento e, conforme as 

imagens se constituem no inconsciente docente, este articula seu modo de agir. Essas forças 

ditadoras  funcionam  com  objetivo  de  condicionar  individual  e  coletivamente  o  sujeito 

enquanto professor a aceitar as condições e as possibilidades (im)postas como limites para 

desenvolvimento  de  sua  prática,  as  condições  econômicas,  sociais,  culturais  que  se 

confrontam com as marcas trazidas por sua historicidade. Assim, o professor não é o autor de 

sua prática, é aquele que executa ações para garantir a manutenção da ordem social.

Para Foucault (1970), autor é aquele que dá à inquietante linguagem da ficção suas 

unidades, seus nós de coerência, sua inserção no real. Nessa perspectiva, a noção de autoria 

seria determinada como função (função-autor). (FOUCAULT, 1970, p. 8).

Sabe-se que nada do que se diz é novo, pelo contrário, toda formulação parte de um já-

dito (interdiscurso) e se manifesta em materialidade discursiva quando o autor, quem diz, (res) 
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significa possibilitando rupturas. Assim, todas as vezes que na/pela linguagem o sujeito se 

coloca  como  responsável  pelo  que  produz,  sendo  a  língua  a  base  onde  os  discursos  se 

constituem  em  um  processo  de  interpretação,  possibilita-se  outros/novos  sentidos 

(polissemia). Na polissemia, funciona a representação de marcas de autoria, mesmo tendo a 

consciência de que os sentidos são abertos, porém determinados, e de que a legalidade do 

dizer é institucionalizada.( Orlandi, 2006)

Nessa perspectiva, o professor é entendido como competente para exercer a construção 

de  sua  aprendizagem,  mobilizando-se  a  si  próprio,  construindo  sua  alteridade  e 

compreendendo sua identidade. Consequentemente, o aluno terá a possibilidade de aprender a 

ser, a viver, a conviver, a conhecer e a fazer, sendo capaz de construir e compartilhar2.

Tendo  em  vista  que,  conforme  a  posição  discursiva  que  ocupa,  o  sujeito  realiza 

múltiplas  identificações,  reconhecendo-se  em  diversas  posições  identitárias,  analisaremos 

algumas  formações  discursivas  que  demarcam rígidas  barreiras  no  discurso  do  professor. 

Salientamos que o efeito sentido pretendido pelas formações discursivas que regem o discurso 

oficial escolar é calcificar a identidade e reprimir o desejo de reconhecimento. 

Acreditamos que são várias as vozes que ressoam nesses discursos docentes analisados 

e que se materializam nas formações imaginárias – representações – do professor de língua. 

Desse  modo,  devemos  considerar  que  a  posição  de  professor  aponta  para  uma dimensão 

complexa na qual muitas vezes vozes se chocam. Pêcheux (1969) defende que o lugar de onde 

fala  o  sujeito  determina  as  relações  de força no discurso.  Outro ponto  que não podemos 

ignorar é o de que toda representação se constrói a partir das experiências pessoais. 

4.2 - OS PROFESSORES COMO INTELETUAIS TRANSFORMADORES

Compreender os professores como intelectuais transformadores dentro e fora da escola 

é essencial  para que haja deslocamento dos sentidos que circulam e atravessam a posição 

sujeito-professor  nos  dias  atuais.  O  professor  ocupa  lugar  legitimado  desempenha  papel 

2 Os quatro pilares da educação da educação Jaques Delors são conceitos de fundamento da educação baseados 
no Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI coordenada por 
Jacques Delors. 
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decisivo, porém é possível percebem, dentro do sistema, um certo aprisionamento da ação 

intelectual  do sujeito-professor.  A pedagogia crítica defende a  importância  de  o professor 

poder trabalhar além das esferas disciplinares estabelecendo novas relações politicas dentro e 

fora das escolas e universidades. 

Giroux  (1997)  trata  da  profissão  professor  partindo  do  entendimento  que  este 

profissional é um intelectual transformador e como tal tem autonomia pra elaborar sua prática 

em  sala  de  aula,  conforme  julgue  necessário  independentemente  de  estruturas  pré-

estabelecidas e currículos previamente elaborados. O autor aponta algumas ameaças que se 

apresentam sob forma de reformas educacionais. Segundo Giroux, (1997).

[...] é imperativo que se examinem forças ideológicas e materiais que têm 
contribuído para o que desejo chamar de proletarização do trabalho docente,  
isto  é,  a  tendência  de  reduzir  os  professores  ao  status de  técnicos 
especializados  dentro  da  burocracia  escolar,  cuja  função,  então,  torna-se 
administrar e implementar programas curriculares, mais do que desenvolver 
ou  apropriar-se  criticamente  de  currículos  que  satisfaçam  objetivos 

pedagógicos específicos. (p. 158).

Essas forças que circulam como regimes de verdade colocam em dúvida a capacidade 

do professor. Ao assumir uma sala de aula o professor se depara com um problema antigo mas 

ainda evidente: o extenso currículo proposto pelo livro didático. A imposição do uso de livro 

didático como ferramenta na sala de aula compromete a qualidade do ensino de língua. Não 

estamos desmerecendo o livro e nem negando a importância de sua utilização em sala, o que 

defendemos é uma maior liberdade de espaço e tempo para realização de atividades reflexivas 

que visem ao desenvolvimento da competência comunicativa, situação que, infelizmente, fica 

comprometida  caso  o  professor  privilegie  cumprir  todo  o  conteúdo.  As  aulas  de  língua 

portuguesa segundo esse parâmetro acabam se resumindo à transmissão de conteúdos com 

metodologias que negam a necessidade de pensar com uma linguagem estruturada; em outras 

palavras, em vez de aprenderem o como fazer, como funciona, experimentar e refletir sobre a 

língua,  os  alunos  acabam  por  executar  atividades  de  fixação,  de  regras  gramaticais 

administradas para controlar e disciplinar a sala de aula.  

Ao encarar os professores como intelectuais, podemos elucidar a importante ideia de 

que toda atividade humana envolve alguma forma de pensamento. Nenhuma atividade, quão 

rotineira possa ser, pode subtrair o funcionamento da mente em algum nível. Por isso, não 

podemos admitir  que os professores como meros operadores profissionalmente preparados 

para efetivação de planos e metas. Em vez disso, os professores como intelectuais reflexivos 
44



devem ser vistos como homens e mulheres livres dedicados aos valores do intelecto e ao 

desenvolvimento crítico dos seus alunos. Os professores como intelectuais buscam promover 

experiências  de  aprendizagem significativas,  assumindo  uma prática  que  irrompa  com as 

limitações de discursos dominantes.

A escola  deveria  oferecer  condições  de  produção  para  sujeito  professor  e  aluno 

objetivando que esses possam se constituir no lugar autorizado. 

Em contrapartida, a escola reproduz ideologia dominante dissimulando a posição de 

professores  e  alunos  como  sujeito-autor  de  sua  prática.  As  análises  mostram que  há  um 

apagamento do sujeito professor quando este buscar uma posição assunção intelectual. São as 

interdições lançando mão do termo usado por Foucault.

Nas palavras de Foucault (1996) todo discurso é controlado e interditado. Na escola 

esse  controle  funciona  através  dos  discursos  pedagógicos  autorizados:  O  discurso 

institucional, o discurso dos PNC’s e do livro didático impõe uma força reducionista sob o 

sujeito-professor  interditando uma ação reflexiva e  autônoma.  Os professores,  por  não se 

enxergarem  como  autores,  intelectuais  capazes  de  empreender  uma  prática  autônoma  se 

submetem as forças desses discursos institucionalizados e se silenciam, resumindo sua ação 

ao cumprimento dos conteúdos e programas preestabelecidos,  os quais,  muitas vezes,  não 

consideram  a  diversidade  social  e  cultural  que  engloba  todo  o  processo  de  ensino 

aprendizagem em nosso país.

 Dentro da perspectiva do discurso oficial do MEC, ao professor é ofertada a posição 

de  mediação,  representante  desse discurso institucional.  Aquele  cuja  missão  é  ofertar  aos 

alunos condições para aprender a norma padrão de ler e escrever e de posse dessas habilidades 

sejam  cidadãos  capazes  de  ofertar  à  sociedade  sua  força  de  trabalho  assim  garantir  a 

manutenção do sistema capitalista. 

5. O DISCURSO OFICIAL REGULADOR E O CURSO DE LETRAS DA UNIR

5.1- O PLANO NACIONAL PARA EDUCAÇÃO 3

3 Disponível em 23/09/2015. Dados coletados no portal do MEC -Ministério da Educação. portal.mec.gov.br.
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Faz-se  necessário,  neste  momento,  abordar  a  situação  contextual  da  educação,  as 

propostas e as metas traçadas após uma ação colaborativa entre União, Estados e Municípios, 

visando combater, prevenir e reverter o quadro negativo que tem se apresentado em todo o 

sistema educacional no Brasil. 

 O  Índice de Desenvolvimento  da Educação Básica (IDEB),  criado em 2007 pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), foi formulado 

para  medir  a  qualidade  do  aprendizado  nacional  e  estabelecer  metas  para  a  melhoria  do 

ensino. O IDEB funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da 

qualidade da educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade 

pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o IDEB é calculado a partir de dois 

componentes:  a  taxa  de  rendimento  escolar  (aprovação)  e  as  médias  de  desempenho nos 

exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, 

realizado anualmente. 

As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, 

e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para os Estados e o País, realizados a 

cada dois anos. As metas estabelecidas pelo IDEB são diferenciadas para cada escola e rede 

de ensino, com o objetivo único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao 

sistema educacional dos países desenvolvidos. 

 A baixa desses indicadores obrigou as políticas públicas a reunirem esforços visando 

contornar  essa  crise.  Após  estudos,  fórum  e  programas  investigativos,  realizados 

nacionalmente,  foram  elaboradas  medidas  que  contribuíssem  para  o  melhoramento  da 

qualidade no ensino público em todas as instâncias ofertadas. A seguir exploraremos o que 

constitui  o PNE (Plano Nacional  de Educação).  Essa iniciativa,  consolidada em Lei,  será 

exposta abaixo juntamente com a descrição das metas traçadas e as ações organizadas.  

5.2 AS METAS DO PNE PARA A MELHORIA DA EDUCAÇÃO: NOVOS RUMOS4

4 Disponível em 23/09/2015 fonte de pesquisa: portal.mec.gov.br
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A Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014 aprovou o Plano Nacional de Educação - PNE 

e dá outras providências, com vigência por 10 (dez) anos, a contar da publicação desta Lei, na 

forma do Anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição Federal, 

sendo sancionada pela então presidenta da república Dilma Rousseff:

Art. 2o  São diretrizes do PNE:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 
cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores  
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;
VIII  -  estabelecimento  de  meta  de  aplicação  de  recursos  públicos  em 
educação como proporção do Produto Interno Bruto -  PIB,  que assegure 
atendimento  às  necessidades  de  expansão,  com  padrão  de  qualidade  e 
equidade;
IX - valorização dos (as) profissionais da educação;
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade 
e à sustentabilidade socioambiental. (BRASIL, 1996). 

Para o atendimento das diretrizes educacionais foram propostas metas para o período 

de vigência do PNE 2011-2020, ainda em tramitação no Congresso Nacional. No caso do 

financiamento, a meta proposta prescreve 10%, do PIB5 para o décimo ano, o que exigirá um 

esforço maior de todos os entes federados para manter a evolução positiva do investimento 

público em educação.

O PNE 2011-2020 reforça a visão sistêmica da educação, que vai da creche à pós-

graduação.  Entre  as  metas  prioritárias  está  a  universalização  do  atendimento,  desde  a 

educação infantil até o ensino médio – alunos de quatro a 17 anos.

Objetivando o  sucesso  das  metas  traçadas  no  PNE,  foram lançados  programas  de 

formação  continuada  para  professores,  a  saber:  Formação  no  Pacto  Nacional  pela 

Alfabetização na Idade Certa -  ProInfantil,  Plano Nacional de Formação de Professores da 

Educação Básica – Parfor, Proinfo Integrado e o e-Proinfo. 

Haddad (2011) ao discorrer sobre as metas do PNE, abordando a profissão docente, 

afirma:

5 Disponível em 23/09/2015 fonte de pesquisa: portal.mec.gov.br.
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A valorização e a capacitação dos profissionais da educação é prioridade 
dentro  do  novo  PNE.  Atualmente,  um professor  com formação  superior 
recebe 60% da remuneração de um profissional não docente com formação 
equivalente. A redução desse percentual é um dos principais pontos do novo 
PNE. “A próxima década tem de ser a do professor brasileiro para que a 
carreira  do  magistério  não  perca  talentos  para  as  demais  profissões”, 
declarou  em  entrevista  o  ministro  da  Educação,  Haddad:  “Quem  está 
vocacionado  para  ser  professor  tem  de  ser  professor;  a  valorização  do 
professor é o eixo central do próximo plano.” (p.1).

Iniciativas como a do Ministério Público também vieram a somar forças na direção de 

qualidade e do melhoramento na Educação e valorização do professor. O projeto Ministério 

Público pela Educação (MPE duc), através de audiências, servirá para ouvir as queixas que se 

concentram fora da sala de aula e colher opiniões dos diversos setores ligados à educação nos 

municípios. Após os principais problemas serem diagnosticados, serão apresentadas medidas 

corretivas  aos  gestores  e  a  orientação  a  prestarem  contas  à  sociedade  das  providências 

adotadas. 

O Ministério da Educação disponibilizou “O Portal  do Professor”, um espaço para 

troca de experiências entre professores do ensino fundamental e médio. É um ambiente virtual 

com recursos educacionais que facilitam e dinamizam o trabalho dos professores. O conteúdo 

do portal inclui sugestões de aulas, de acordo com o currículo de cada disciplina, e recursos 

como vídeos, fotos, mapas, áudios e textos. Nele, o professor poderá preparar a aula, além de 

ficar informado sobre os cursos de capacitação oferecidos em municípios e estados e sobre a 

legislação específica.

Essas  ações,  apresentadas  de  maneira  sucinta,  configuram as  metas  planejadas  em 

regime  colaborativo  entre  União,  Estados  e  Municípios  e  juntas  compõe  o  plano  de 

desenvolvimento nacional da Educação.

5.3. CURSO DE LETRAS DA UNIR 6

6 Fonte de coleta dos dados: www.unir.br.
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A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) foi criada em 1982 pela Lei nº 7011, de 

08 de julho, após a criação do Estado de Rondônia, pela Lei Complementar nº 47 de 22 de 

dezembro de 1981. Hoje possui 8 campi.

  Porto Velho é a capital onde se localiza a sede da UNIR. Rondônia ocupa uma área 

de 237.576,167 km² e possui uma população atual, estimada em 1.749 milhão habitantes, dos 

quais 494.013 vivem no município de Porto Velho (IBGE/2014), que é a 4ª maior cidade da 

região Norte.  O estado conta,  hoje,  com 52 municípios.  Dois fatores foram relevantes na 

implantação da educação Superior no Estado de Rondônia: 1º) - A construção da BR 364, 2º) 

e, ainda na década de 60, a atuação do Projeto Rondon: muitos estudantes e professores da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS - vinham em missões para a cidade de 

Porto Velho. 

No que concerne à pós-graduação, a UNIR conta com 10 (dez) programas de mestrado 

(Administração,  Biologia  Experimental,  Ciências  da  Linguagem,  Educação,  Estudos 

Literários, Geografia, Letras, Psicologia, profissional de Matemática) e 2 (dois) programas de 

doutorado (Biologia Experimental e Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente); quanto à 

extensão e pesquisa, são 54 grupos de pesquisa institucionalizados.

O curso de Letras/Português, um dos mais antigos cursos de graduação, foi implantado 

em 1983, no campus de Porto Velho. O objetivo do curso era a formação de professores para 

atuarem no então Ensino de 1° e 2° Graus, atualmente denominado Ensino Fundamental e 

Médio,  respectivamente.  O curso  era  anual  e  oferecia  aos  estudantes  de  Letras  apenas  a 

habilitação dupla: Licenciatura em Língua Portuguesa e Língua Inglesa e suas Respectivas 

Literaturas. Administrativamente, o curso estava ligado à Coordenação do Curso de Letras e 

ao Colegiado de Curso; os professores estavam vinculados ao Departamento de Letras. 

              O perfil desejado para os formandos em Letras, de acordo com as Diretrizes  

Curriculares Nacionais, é:

Independentemente da modalidade escolhida, o profissional em Letras deve 
ter  domínio  do  uso  da  língua  ou  das  línguas  que  sejam objeto  de  seus 
estudos,  em  termos  de  sua  estrutura,  funcionamento  e  manifestações 
culturais,  além de  ter  consciência  das  variedades  linguísticas  e  culturais. 
Deve ser capaz de refletir teoricamente sobre a linguagem, de fazer uso de 
novas  tecnologias  e  de  compreender  sua  formação  profissional  como 
processo contínuo, autônomo e permanente. A pesquisa e a extensão, além 
do ensino, devem articular-se neste processo. O profissional deve, ainda, ter 
capacidade  de  reflexão  crítica  sobre  temas  e  questões  relativas  aos 
conhecimentos linguísticos e literários. (BRASIL. Parecer 492/CNE/CES).
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É  nessa  direção  que  os  cursos  de  Letras,  no  Brasil,  seja  na  licenciatura  ou  no 

bacharelado devem caminhar, na busca da formação de um sujeito competente e habilitada 

para o exercício profissional.

O  curso  de  Letras  da  UNIR7 foi  criado  com  um quadro  de  professores  bastante 

precário, tanto em quantidade, quanto em formação. No período de 1983 a 1985, por exemplo, 

havia  apenas  02  professores  especialistas  para  atender  as  disciplinas  da  área  de  Língua 

Inglesa; as áreas de Língua Portuguesa, Linguística e Literatura contavam, no total, com 12 

professores – a maioria com titulação de especialistas – que atendiam também à disciplina de 

Língua Portuguesa em todos os outros cursos da UNIR. Não havia nenhum doutor no quadro 

de professores. Considere-se, ainda, que boa parte do quadro de professores formava-se por 

professores cedidos pelo governo estadual à universidade, ou seja, eram professores de ensino 

de 1° e 2° graus do quadro federal, à disposição do estado, portanto, não pertencentes ao 

quadro do ensino superior. Então, a origem do curso já se pautou – apesar da boa vontade dos 

professores  –  em  um  contexto  frágil  no  que  tange  ao  desenvolvimento  da  tríade 

ensino/pesquisa/extensão.

Em decorrência  de seu nascimento  frágil,  porém aliado à  vontade  de  melhoria  de 

qualidade,  em todo o seu percurso na UNIR, o curso de Letras tem passado por diversos 

processos de reformulação administrativa e curricular.

 Atualmente, o curso de Letras da UNIR conta com 29 docentes com as seguintes 

titulações, respectivamente: 15 Doutores (10 mulheres e 5 homens) 7 Mestres (3 mulheres e 4 

homens) e 7 especialistas (6 mulheres e 1 homem). Oferece 50 vagas, sendo o ingresso via 

Vestibular  e  ENEM  (Exame  nacional  do  ensino  Médio),  e  atende  aproximadamente  190 

alunos.  

O curso de Letras é um catalisador de manifestações culturais, permitindo ao discente 

aprendizado na leitura, escrita e afins; e, assim, entender a intrínseca relação entre linguagem-

cultura-sujeito-mundo.  O  profissional  da  área  de  Letras  tem  papel  importantíssimo  no 

mercado  de  trabalho  do  município,  de  seu  entorno  e  na  construção  de  novas  formas  de 

desenvolvimento  local,  regional  e  nacional.  Por  isso,  sua  atuação  junto  à  população  é 

imprescindível,  já  que  as  letras  são  o  alicerce  para  a  qualificação  em todas  as  áreas  do 

conhecimento.  Enfim,  os  profissionais  de  letras,  em geral,  e  os  de  Letras/Português,  em 

7 Estes dados informativos foram retirados com base na tese da professora Wany Sampaio e se referem até ao  
ano de 2008 e no PPC do curso disponível no site oficial da UNIR. www.unir.br/letras vernáculas.
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particular, são de suma importância para a formação do cidadão e sua integração à sociedade 

brasileira. Continuando esse retrato histórico sobre o curso de Letras, discorreremos sobre o 

perfil traçado para o curso seguindo as exigências do MEC.

Em sua  implantação,  o  curso  apresentava  uma  única  opção  de  habilitação  Letras 

Português/Inglês,  mediante  uma demanda de  profissionais  na  área  de  língua  inglesa  para 

atender o ensino de língua da rede pública e particular. Em 1991, houve o desmembramento 

das  habilitações,  a  saber:  Letras/Português  e  Letras/Inglês.  O  desmembramento  dessas 

habilitações  e  a  conseguinte  possibilidade  de  o  aluno  optar  por  uma  língua  específica 

proporcionaram melhoria  na qualidade de ensino e  ainda um melhor aprofundamento dos 

conhecimentos linguísticos e literários.

Além das duas modalidades, as novas matrizes curriculares ofereceram a possibilidade 

de cursar licenciatura e/ou bacharelado em Letras, atendendo, dessa forma, aos interesses na 

área do magistério,  na área de documentação, revisão e pesquisa bibliográfica,  tradução e 

interpretação.

Em 1995,  face  às  exigências  pedagógicas  e  mercadológicas,  foi  também criada  a 

habilitação em Letras/Espanhol, nas modalidades licenciatura e bacharelado.

No ano de 1999, considerando a necessidade de adaptação dos cursos superiores à Lei 

de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  -  Lei  nº9394/96  e  as  diretrizes  curriculares 

emanadas  pelo  MEC,  após  um  processo  efetivo  de  discussão  entre  a  sua  comunidade 

acadêmica,  o  curso  de  Letras  da  Fundação  Universidade  Federal  de  Rondônia  -  UNIR, 

campus de  Porto  Velho,  promoveu  alterações  em  sua  regulamentação,  a  saber:  grades 

disciplinares;  cargas  horárias;  retirou-se  o  bacharelado;  criaram-se  os  cursos  de 

Especialização para que os alunos-professores aprofundassem ainda mais seus conhecimentos 

e garantissem a continuação de sua formação; e a divisão do departamento: Departamento de 

Línguas Vernáculas e Departamento de Línguas Estrangeiras (Inglês e Espanhol).

A comunidade que integra o curso de Letras vem trabalhando no sentido de articular 

ensino pesquisa e extensão triadicamente, transformando e aperfeiçoando as bem sucedidas 

experiências duais que com bastante frequência se pode encontrar nas universidades públicas 

de  todo  país.  As  demandas  sociais  trazem  à  tona,  já  há  certo  tempo,  a  urgência  da 

indissociabilidade  entre  ensino-pesquisa-extensão,  demonstrando  que  atividades  duais  que 

envolvem “ensino e pesquisa”, “ensino e extensão” ou “pesquisa e extensão” são exitosas sim, 

mas apenas dentro de limites, que muitas vezes ficam aquém das expectativas sociais de nosso 

tempo.
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Nesse sentido, o PIBID8 – (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) 

um projeto  direcionado  às  escolas  de  educação  básica  da  rede  pública  de  ensino,  que  é 

impulsionado por uma política inovadora voltada para a docência e a extensão, conta com a 

prática da pesquisa científica por docentes e discentes da Universidade e da educação básica, 

evidenciando  problemas  e  questões  do  processo  ensino-aprendizagem.  O  PIBID  tem por 

finalidade apoiar a iniciação à docência de estudantes de licenciatura plena nas instituições de 

educação  superior  federais,  estaduais,  municipais  e  comunitárias  sem  fins  lucrativos, 

objetivando aprimorar a formação dos docentes, valorizar o magistério e contribuir para a 

elevação do padrão de qualidade da educação básica.  (site:  UNIR/PIBID). Assim também 

ocorre com o projeto de extensão que se dedica a  oferecer  curso de língua portuguesa e 

cultura  aos  imigrantes  recém-chegados  à  cidade  de  Porto  Velho  e  com  os  projetos  que 

estudam o  português  falado  em Rondônia,  as  narrativas  orais,  as  lendas  e  os  mitos  das 

comunidades  tradicionais,  como  ribeirinhos  indígenas  e  afrodescendentes,  em  uma 

perspectiva intercultural e memorialística. Esses são apenas alguns exemplos, dentre várias 

outras ações executadas dentro do programa de formação acadêmica oferecido pela UNIR.

Essas e outras ações são pautadas e regidas no intuito de atender aos pilares máximos 

da Educação,  conforme DELORS (2003) a  saber:  Aprender  a conhecer;  aprender a fazer; 

apreender a viver em conjunto; aprender a ser. Educando/educadores estão sempre a se fazer e 

a  se  construir  num  processo  de  inacabamento  e  de  incompletude,  em  que  o  diálogo  é 

mediador dessa reconstrução.

No entanto, não podemos, de maneira ingênua, acreditar que somente essas iniciativas 

isoladas serão suficientes para reverter o quadro negativo que vem se apresentando, ao longo 

de  décadas,  na  educação.   Os baixos  índices  nas  redações  do ENEM demonstrados  pelo 

sistema que avalia a educação no Brasil denotam a falta de qualidade e compromisso, tanto 

docente  quanto  por  parte  dos  alunos,  bem como  denunciam a  crise  que  tem assolado  a 

educação em nosso país. 

Quando  se  propõe  estudar  sobre  a  prática  do  professor,  em  específico  de  língua 

portuguesa,  é necessário ponderar que esse profissional  medeia e  é mediado por políticas 

educacionais que se estruturam e que delineiam todo um processo de educação.  Deve-se ter 

em mente que o professor é um articulador e, sendo assim, a ação desse agente deve ser uma 

8 O Projeto Institucional da Universidade Federal de Rondônia do Edital 61/2013 com duração de 4 anos é 
composto por 16 subprojetos é um programa financiado pela CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior que tem como objetivo a concessão de bolsas de iniciação à docência para alunos de  
cursos de licenciatura e para coordenadores e supervisores responsáveis institucionalmente pelo programa.
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ação pensada,  planejada  que enfatize  a  aprendizagem do seu  aluno e,  para  que  isso seja 

possível,  esse  profissional  precisa  ser  entendido  como  intelectual  capaz  de  elaborar 

estratégias,  planejar  ações  cooperativas,  delegar  atividades  a  seus  alunos  que  objetivem 

promover o desenvolvimento crítico e intelectual, sendo esse deslocamento produto de uma 

assimilação significativa do saber. 

No que diz  respeito ao perfil  de profissional de língua portuguesa pretendido pela 

UNIR, entende-se que o egresso por ele formado deverá ter amplo domínio da sua língua 

vernácula,  reconhecendo a estrutura e  o  funcionamento desta  no que se refere aos  vários 

registros e níveis linguísticos e culturais. Nesse ínterim, o profissional deve ser capaz também 

de refletir teoricamente sobe questões linguísticas e literárias, articulando Ensino, Pesquisa e 

Extensão. (PCC da UNIR/2008)

Sua postura deve ser interdisciplinar, porém sempre enfatizando os aspectos referentes 

ao domínio da linguagem e da literatura e privilegiando o enfoque científico e investigativo, 

resguardando o devido papel da criatividade e da intuição na solução de problemas.

Como membro de uma sociedade em continua mutação,  o profissional  da área de 

Letras deve também se inserir nos novos padrões educacionais e culturais e estar atento às 

inovações tecnológicas que dão suporte à sua atuação enquanto profissional disseminando 

práticas e saberes.

Ademais, tendo em vista a multiplicidade de papéis que o graduando em Letras pode 

assumir  no  quadro  da  sociedade  brasileira  em  geral,  entende-se  que,  para  além  da 

competência profissional, deve ser um motor da cidadania. Por conseguinte, o egresso deve 

ter  boa  formação  acadêmica,  domínio  de  conteúdo,  condições  intelectuais  para  o 

posicionamento crítico e visão dinâmica do conhecimento, concebendo-o numa visão atual e 

numa perspectiva histórica. (PCC UNIR/2008)

Neste  contexto,  o  curso  de  Letras  -  Licenciatura  em  Língua  Portuguesa  e  suas 

Literaturas  -  da  Fundação  Universidade  Federal  de  Rondônia,  seguindo  as  Diretrizes 

Curriculares estabelecidas pelo MEC, busca formar um professor que tenha o domínio da 

língua,  não  só  oral,  mas  também  escrito,  humanista,  crítico  e  reflexivo,  devidamente 

qualificado para o exercício da atuação docente; prezando pelo rigor científico e intelectual e 

pautado em princípios éticos e morais; habilitado a gerir organizações em um ambiente de 

mudanças cada vez mais ágil, consolidando a área didática, linguística, ensino, com postura 

de educador, adequando-se constantemente às necessidades e às demandas das organizações e 

teorias do mundo moderno. (PCC UNIR/2008).
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Esta pesquisa parte do princípio de que o egresso do curso de Letras da UNIR recebe 

uma formação intelectual, reflexiva e transformadora ao longo do processo formativo, sendo 

incentivado à prática da pesquisa e investigação cientifica através de projetos e ações que 

visam à aproximação entre a universidade e a comunidade. Logo, acreditamos que o perfil 

docente  pretendido  pela  UNIR  comporta  em sua  base  e  fundamentação  os  componentes 

necessários à capacitação de seus formandos, futuros professores.

         Defendemos que o papel da escola é contribuir com o professor para que experiências 

significativas se materializem em aprendizagem. 

6. DISCURSO DOS SUJEITOS PROFESSORES: ANÁLISE DO CORPUS 
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O corpus desta pesquisa é constituído por depoimentos coletados após aplicação de 

questionário investigativo na tentativa de compreender  de que maneira  os professores,  ao 

falarem de si e de sua prática, se significam expressando suas concepções e revelando sua 

identidade.

Ao  tomar  esses  depoimentos  discursivamente  em  nossas  análises,  levantamos  as 

seguintes perguntas de pesquisa que nortearam a análise ora proposta, são elas:  Como se dá a 

relação  entre  o  discurso  autorizado  (oficial)  e  o  discurso  do  professor  (sua  prática)?  Há 

resistência dos professores pesquisados ao discurso oficial? Em caso afirmativo, como isso 

acontece?

Esta pesquisa foi realizada com professores formados em Letras Português pela UNIR, 

somando um total de 12 professores. Buscamos colocar em discussão questões cruciais no que 

diz respeito ao processo ensino-aprendizagem, focando a posição de sujeito professor de LP, 

suas análises e suas memórias.

Escolhemos ouvir o professor, criar um espaço para que ele enuncie sobre si, sobre sua 

prática e sobre o Outro por acreditamos que as interpretações e as experiências, as formações 

imaginárias  e  ideológicas  constituem  um  modo  de  esse  sujeito  se  (re)inscrever  e  se 

(re)significar historicamente enquanto sujeito-professor. Nesse sentido, preferimos trabalhar a 

constituição do sujeito por meio da identidade: como se veem, hoje, esses professores dentro 

do processo de ensino e aprendizagem, e como é vista a prática da docência pelos professores 

atuantes em sala de aula de uma escola pública periférica na cidade de Porto Velho.

O discurso autorizado refere-se aos PCN's, ao livro didático, e ao currículo, formações 

discursivas  legitimadas  pelos  órgãos  governamentais  (MEC,  conselhos)  como  verdades 

absolutas. Esse discurso autorizado – o “discurso oficial” – elabora propostas pedagógicas e 

diretrizes  baseadas  em  concepções  de  língua,  de  ensino,  de  aprendizagem  alheias  à 

significação do sujeito, visando engessar a prática docente sob um determinado modo de ser e 

fazer em sala de aula com objetivo de homogeneizar um espaço heterogêneo, que é a sala de 

aula.     

Em  nosso  percurso  teórico-analítico,  depreendemos  pelo  menos  dois  eixos 

atravessando os depoimentos dos professores pesquisados. O primeiro é o eixo que aponta 

para um possível discurso da comodidade, discurso que tende à justificativa para o fracasso 

escolar,  e  o  segundo,  o  da possibilidade.  Este  último parece trazer  uma brecha para uma 

possível transformação no modo de conceber a prática docente. 

6.1. O EIXO DA SUBMISSÃO: O PROFESSOR SUBALTERNO
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Ao investigar a prática docente do professor de língua portuguesa, seu processo de 

formação  e  sua  prática  em  sala  de  aula,  fomos  levados  ao  seguinte  questionamento:  A 

universidade não prepara o professor para lidar com a complexidade que envolve a prática 

docente?  Ao assumir a sala de aula, o professor tem que descobrir o como fazer na hora em 

que está lá, dentro da sala de aula: professor e o aluno negociando uma interação no chão da 

sala de aula. No depoimento da professora:

Eu fui preparada para ensinar (transmitir conhecimento) e não para educar. 
Ensinar  é  diferente  de  educar  afirma  a  professora.  Educar  é  o  papel  da 
família e não da escola. Os valores estão sendo invertidos e nós professores 
não estamos dando conta de fazer nosso papel, que é o de ensinar. A todo 
momento temos que parar a aula para educar, orientar, chamar a atenção de 
um de outro,  solicitar  que façam silêncio,  que prestem atenção,  tem que 
repreender a indisciplina que é muito grande, tem que cuidar dentro e fora de 
sala. Isso não foi transmitido para mim na academia. Eu já estou cansada de 
assumir  papel  de  mãe,  de  pai,  amigo,  psicólogo  entre  outros.  Eu  sou 
professora de Língua Portuguesa, é isso que eu sou! (P1)

Observamos, no recorte acima, a irrupção de um conflito na identidade da professora 

(P1), quando diz: “Eu já estou cansada de assumir papel de mãe, de pai, amigo, psicólogo 

entre outros. Eu sou professora de Língua Portuguesa, é isso que eu sou!”. No depoimento, 

que parece funcionar discursivamente como um espaço de desabafo “Eu já estou cansada...”, a 

professora reivindica um lugar de sentidos no qual possa exercer o seu ofício, ser “professora 

de Língua Portuguesa”. Ao mesmo tempo em que se significa (se representa imaginariamente) 

“Eu sou professora de Língua Portuguesa, é isso que eu sou!”, significa o que ela não é, mas, 

contraditoriamente, é: “mãe, pai, amigo, psicólogo”. Além do forte conflito e contradição aí 

estabelecido,  observamos  sentidos  silenciados  produzidos  para  os  alunos,  para  a  sua 

indisciplina e a para a própria prática em sala de aula.

Esse jogo de verdades  e  imagens no discurso de (P1),  nos estudos de Foucault,  é 

entendido como “Técnicas de si”, ou seja, um mecanismo discursivo de transformação de 

indivíduos em sujeitos. Nesse processo, os indivíduos (os professores) põem-se a decifrar-se, 

a saber sobre si.

Os indivíduos foram levados a voltar a atenção a si mesmos, a decifra-se, a 
reconhecer-se e a assumir-se como sujeito de desejo,  estabelecendo de si 
para  consigo  mesmos  uma  certa  relação  que  lhes  permite  descobrir,  no 
desejo, e na verdade de seu ser. (FOUCAULT, 2004, p. 194)
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Em nenhum momento é explicitada, no depoimento em questão, a razão motivadora da 

indisciplina.  Os  alunos  parecem  ser  subjetivados  no  lugar  da  indisciplina,  enquanto  o 

professor, no lugar do controlador dela. Não parece haver a abertura de um espaço outro que 

possibilite problematizar os papéis de um nem de outro. Noutros termos, há a ausência de um 

espaço  em  que  haja  a  problematização  de  ambos,  professor  e  aluno,  para  que  sejam 

significados  de  outro  modo  que  não  o  de  indisciplinados,  de  um  lado,  e  o  de  agente 

controlador da indisciplina, de outro. Portanto, para a professora os sentidos produzidos para 

professor, aluno e prática pedagógica encontram-se fechados para o novo, o diferente, ou seja, 

não  há  possibilidade  de  deslocamento  (movimento,  ressignificação,  historicização)  dos 

sentidos. 

Na formulação “A todo momento temos que parar a aula para [...] solicitar que façam 

silêncio”, observamos um sentido sendo silenciado, qual seja: o de que na aula de Língua 

Portuguesa não pode haver conversa, o que nos permite a seguinte questão: Que tipo de aula e 

de práticas pedagógicas são utilizadas pela professora? Tratar-se-ia de uma aula que prima 

pela dialogicidade (pela consideração do outro linguageiro) de modo que haja a participação 

efetiva do aluno, isto é, historicização de sentidos e do sujeito? Quais seriam as razões que 

levam os alunos a não prestarem atenção ao que a professora propõe como conteúdo? Que 

concepção (concepções) de língua, de aluno e de professor estão na base de sua aula? A sua 

prática é capaz de possibilitar  sentidos outros diferentes daqueles  que concebem a escola 

como mera transmissora de conhecimentos legitimados? Há espaço para a autoria ou se trata 

de uma abordagem que corrobora uma concepção de aluno como mero repetidor das práticas 

autorizadas e muitas vezes descontextualizadas de suas condições de produção?

Interessante compreender os possíveis sentidos que investem o verbo “repreender”. 

Observe-se  que  na  formulação “[...]  tem que repreender  a  indisciplina”,  o  referido  verbo 

estabelece  uma  forte  relação  com  o  discurso  cristão  evangélico.  Temos  um  movimento 

parafrástico  que  funciona  nos  seguintes  termos:  repreender  >  repreender  a  indisciplina  > 

repreender  o  mal  >  repreender  o  diabo.  Dito  de  outro  modo,  parafrasticamente  temos: 

repreende-se o mal, assim como é possível repreender a indisciplina. 

Reiterando,  trata-se de um verbo (repreender)  que traz em seu bojo essa memória 

cristã pejorativa, que resvala, em nosso corpus, para (res-)significar a indisciplina, sendo esta 

pertencente  à  ordem  do  diabólico.  Nessa  via,  o  aluno  seria  o  agente  causador  de  algo 

considerado como mal. 
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Tal jogo se estabelece entre o eixo da formulação e o da constituição (memória). Nesse 

sentido, Pêcheux (1969) afirma que o que funciona num discurso é uma série de formações 

imaginárias – as representações – designadas a partir das posições que o sujeito atribui a si e 

aos outros, ou “a imagem que cada um tem sobre sua própria posição e sobe as posições dos 

outros”  (p.  85).  Isso  permite-nos  depreender  o  modo  como  o  professor  se  representa 

imaginariamente  e  representa  o  outro  (o  aluno),  bem como a  prática  em sala  de  aula:  o 

professor é significado como mantenedor da disciplina (agente disciplinador), o aluno como 

um mal que precisa ser disciplinado e a sala de aula como uma arena de conflitos que é 

preciso conter, disciplinar. 

Ao nos depararmos com relatos dessa natureza discursiva, na verdade um depoimento-

desabafo,  passamos  a  entender  os  conflitos  que  se  apresentam como agentes  no trabalho 

docente. Afirma Giroux (1997) que ser professor/educador é preparar o aluno objetivando o 

desenvolver amplo de seus conhecimentos científicos, técnicos e sociais. Assim, ao conceder 

a  atividade  docente  como  prática  social,  dessa  forma,  implica  (res-)significar  conceitos, 

crenças, valores e identidades, levando em consideração a mutabilidade evolutiva do sujeito e 

sua identidade.

 Nesse  sentido,  concordamos  com  Coracini  (1997,  p.168)  quando  afirma  que  é 

impossível descrever identidade enquanto produto pronto e acabado; só é possível considerar 

como válidos “momentos de identificação”, que são rastreados nos discursos e nas formações 

imaginárias.   

Mediante  aplicação  de  diagnóstico  realizado,  apresentamos  os  dados  referentes  ao 

processo de construção da identidade do professor de língua portuguesa e a visão que tem esse 

professor.  Tais  depoimentos  ilustram como o  professor  tem entendido o exercício  da sua 

docência. Abordarei a seguir como se deu a escolha da profissão, baseando-me nas respostas 

da primeira pergunta da entrevista.

6.1.1 - A ESCOLHA DA PROFISSÃO    

Nesta  parte  do  trabalho,  procuramos  discutir  a  questão  da  memória  em relação  à 

prática docente e os fatores que contribuíram para a escolha da profissão. Foi com o desejo de 

melhor  entender  o  sujeito-professor  na  sua  singularidade  que  buscamos capturar  algumas 

identificações  e  implicaturas  que,  unidas,  tecem a  rede  e  configuram-se  como os  nós  na 

memória do professor. Lembrando que não é pretendido, nesta investigação, formular juízo de 
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valor a respeito da prática, das memórias e, muito menos, da veracidade ou não dos fatos 

narrados  pelos  professores.  Entende-se  que  se  o  professor  narra  em seus  depoimentos é 

porque,  de  alguma  forma,  esse  fato  foi  um diferencial  em sua  vida,  marcou  de  alguma 

maneira seu inconsciente ao ponto de ele julgar significativo o seu registro. 

Quando o sujeito enuncia, o faz de um lugar no discurso em que se tem apenas ilusão 

de controle, de controlar os sentidos produzidos. Os sentidos que irrompem no fio do discurso 

estão relacionados com a formação discursiva a partir da qual enuncia e revelam traços de 

identificação inconsciente.  Desse modo, representações que constituem e se manifestam via 

linguagem,  que  irrompem  no  fio  do  dizer  (nos  depoimentos  dos  professores  de  língua 

portuguesa), no que diz respeito à escolha da profissão, apontam para a constituição plural de 

vozes, de experiências, de referências, entre outros fatores, que possibilitaram a identificação 

ou  não com  a  profissão.  Tais  representações,  como  vimos,  se  constituem  na  memória 

discursiva em que os professores eram valorizados como “missionários”, enquanto fonte de 

saber e transformador da sociedade – e das experiências presentes em que o profissional da 

educação é mal remunerado, desvalorizado e ridicularizado socialmente.

O resgate da memória esclarece não somente o que foi dito, mas também o que foi 

vivido  e  como  ocorreu  esse  processo  de  identificação  docente.  Vejamos  o  depoimento  a 

seguir: “Escolhi ser professora porque um dia o professor já foi tão respeitado como é um médico ou 

qualquer doutor de hoje.”

Irrompe no fio do discurso um retorno a um tempo (a um passado idealizado) que 

significava a docência no lugar da valorização e do prestígio profissional.  Na formulação 

“escolhi ser professor porque um dia o professor já foi tão respeitado como é um médico ou 

[…]”, temos uma relação entre o que é dito e o que silenciado. Observa-se a incompletude 

constitutiva do sujeito que reflete a angústia pela posição de exclusão social vivenciada em 

nossos dias. Trata-se do desejo de reconhecimento social, fator esse diferencial e importante 

de  identificação,  satisfação  e  completude  profissional.  Rememorar  uma  época  em que  a 

profissão-professor simbolizava, imaginariamente, um lugar de possibilidade de ascensão na 

sociedade,  uma  época  em  que  a  figura  do  professor  era  respeitada,  objeto  de  orgulho, 

potencializa uma tensão (conflito) entre a esperança imaginada e a incerteza evidente com que 

se depara o professor. Nas palavras de Pêcheux (1975[1975], p. 162), algo sempre fala antes, 

em outro lugar  e  de forma independente:  o já-dito.  O sujeito  se constitui  como efeito  de 

linguagem,  e  na  multiplicidade  de  vozes  que  ora  se  convertem,  ora  se  chocam em um 

movimento de (re)velar sua complexidade e heterogeneidade como-sujeito professor.
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No  corpus  que  constitui  as  justificativas  dadas  para  a  escolha  da  profissão, 

identificamos as seguintes regularidades: conselhos de parentes,  P2 enuncia:  “de início na 

verdade  nem queria,  fiz  por  conselhos  da  minha  mãe”;  garantia  de  emprego,  como  P5, 

“Sempre gostei da área de Letras e comunicação, como onde resido não ofereciam o curso de 

jornalismo,  a área que mais  aproximava-se foi  Letras-Português”;  afinidade com a língua 

Portuguesa:  “Por  ter  muita  afinidade com a leitura,  produção de  texto.  Sempre gostei  de 

Literatura e de observar o ensino da língua”. (P10)

Percebe-se nos depoimentos coletados uma preocupação por parte dos professores, em 

particular, em contribuir de maneira significativa na formação de sujeitos mais críticos, que 

possam construir um futuro melhor. 

Este caminho para se chegar ao exercício da docência é um caminho árduo, cheio de 

pedras,  mas,  às  vezes,  é  um  escape  de  situações  piores.  Como  é  possível  perceber  no 

depoimento 3:  

Me espelhei na minha professora. Augusta era o nome dela. Ela me tratava 
muito bem que eu resolvi ser professora. Todos os dias eu pedia a Deus pra 
chegar a hora o mais rápido possível pra ir pra escola. Eu trabalhava na roça 
e o melhor era estudar. (conforme escrito pela professora).(P1)

No fio  do  discurso,  evidenciam-se  algumas  razões,  que  parecem funcionar  como 

justificativa, para a escolha do ofício de ser professor: a) o fato de  ser bem tratada pela 

professora Augusta (grifo nosso) e b) escola é melhor que roça. Na formulação “[...] ela me 

tratava muito bem que eu resolvi  ser  professora”,  a  razão motivadora da escolha por  ser 

professora é o fato de a enunciadora de D3 (P1) ser bem tratada. Percebemos a falta de opção 

para a mulher que vive no campo: entre a roça e a escola, a enunciadora (P1) opta pela última: 

“Eu trabalhava na roça  e  o melhor  era  estudar”.  A escola  comparece,  inconscientemente, 

como uma espécie de refúgio: “Todos os dias eu pedia a Deus pra chegar a hora o mais rápido 

possível  pra  ir  pra  escola”.  Tamanho  era  o  sofrimento  compartilhado  pela  professora  no 

trabalho na roça que levou (P1), em D3, a depositar toda sua fé e esperança no estudo: “Todos 

os dias eu pedia a Deus...”. O fato de ser aluna simbolizava libertação, o trabalho pesado da 

roça não é nada atrativo, principalmente para uma mulher. 

No relato abaixo, encontramos certa semelhança quanto à escolha da profissão:

Sempre  gostei  da  área  de  Letras  e  comunicação.  Como onde  resido  não 
ofereciam  o  curso  de  jornalismo,  a  área  que  mais  aproximava-se  foi 
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Letras/Português,  pois  desempenharia  também  o  ato  de  ensinar  e  se 
comunicar e ser entendida. (P5)

A professora optou pelo curso de Letras/Português por morar em uma localidade rural 

onde não havia disponibilidade de fazer jornalismo, o curso de sua preferência, sendo Letras a 

opção mais próxima do que gostaria de fazer, comunicar-se.

O desenvolvimento pessoal e profissional de um professor é um processo complexo e 

tecido conforme ele se posiciona em relação a múltiplas e, por vezes, contraditórias situações. 

Contreras (2002) afirma que uma das idéias mais difundidas na atualidade com respeito aos 

professores e, ao mesmo tempo, uma das mais polêmicas é sua condição de profissional. Uma 

das razões que torna esse assunto problemático é a palavra “profissional” juntamente com 

suas derivações, embora em princípio pareçam apenas referir-se às características e qualidades 

da prática docente, não são sequer expressões neutras, escondem em seu bojo opções e visões 

do mundo.

Em D3(P3) e D4(P5), fica claro que a escolha da profissão não se deu por vontade e/ou 

pela profissão em si; mas por força de circunstância da vida acabaram por optar pela docência 

como via de escape, de segurança, mais garantido ou por que não dizer, por ser tido como o 

“mais fácil” de se conquistar.  

Ao longo de sua trajetória profissional e pessoal, o professor adquire certo número de 

conhecimentos,  de  experiências,  de  crenças  e  valores  que  se  estruturam,  modelando  sua 

identidade. Observamos pelos depoimentos e reflexões realizados até o momento que o perfil 

assumido pelo professor e a maneira com a qual ele modela sua ação e prática docente está 

intrinsecamente associada a sua personalidade influenciada pelo contexto em que exerce sua 

função. 

Encontramos,  ao  longo de desenvolvimento dessa investigação,  professores  que se 

assumem como professores, preocupados com sua atuação e com a influência de sua ação 

sobre a formação dos seus alunos, professores que se reconhecem como agentes formadores 

de opinião e que ponderam suas ações por entenderem que sua prática estará contribuindo 

positiva ou negativamente para a constituição dos cidadãos futuros. No entanto, encontramos 

também professores amargurados, frustrados com a condição que ocupam, reclamando das 

mazelas ao mesmo tempo em que as tomam como muletas para suas práticas reprodutoras e 

vazias. Ao nosso ver, trata-se de um grupo de professores que não se aceitam como tais.

 6.1.2-  FORMEI PROFESSORA, SOU PROFESSORA?

61



Verificamos, nos depoimentos das professoras entrevistadas, alunos/professores, que, 

ao  saírem da  universidade,  estão  cheios  de dúvidas,  inseguranças,  e  a  clássica  conclusão 

denunciada é de que a  universidade não os preparou para o mercado de trabalho,  para o 

exercício da profissão. Com relação ao curso de Letras/Português da Unir, as reclamações são 

de que o curso é muito teórico,  os conteúdos não condizem com a realidade das escolas 

públicas, revelando certa decepção em relação à formação oferecida e, consequentemente, à 

profissão.

Ao  abordar  a  temática  da  formação  docente,  Pimenta  (1997)  afirma  que  essas 

reclamações devem ser entendidas como referência de reflexão e análise. Discursivamente, 

compreendemo-las como sintoma das relações estabelecidas no processo da prática em sala de 

aula.

Geralmente, a formação docente é concebida como campo complexo e necessita de 

muitas ações direcionadas à qualidade e à capacitação adequada. Para Pimenta (1997, p. 65): 

Quando os alunos da Habilitação Magistério reclamam que os cursos são teóricos, é 
preciso ler estes reclames como denunciadores de que o curso não prepara teórica e 
praticamente para o exercício profissional, porque não toma como referência do seu 
currículo teórico (no qual se inclui o estágio) as necessidades que a escola-campo está 
colocando. Não se trata, portanto, de responder “com mais prática” e “menos teoria”. 
O curso não forma adequadamente porque é fraco teórica e praticamente. Isto é, não 
assume a formação de um profissional para atuar na “prática social”.

Os  professores  entrevistados,  em  sua  grande  maioria,  revelaram  ter  encontrado 

dificuldade ao assumirem a sala de aula. A regularidade discursiva evidencia um descompasso 

entre a formação oferecida pelo curso de Letras da Unir e a prática propriamente dita. Outro 

fator que apresentou destaque foi a deficiente habilidade de uso e emprego da norma tida 

como padrão da língua,  sendo que este padrão é o exigido e perpetuado em todo sistema 

educacional. Segundo os depoimentos, os professores saem da Unir com muitas dúvidas e 

inseguranças quanto ao ensino da norma padrão da língua.  

 Compreendemos, nesta investigação, que ser professor vai além de saber conceitos 

teóricos,  regras  gramaticais  e  conhecimentos  práticos  e  metodológicos.  Com  isso,  não 

negamos que tais conhecimentos sejam importantes, mas é fundamental que o professor esteja 

aberto para o outro.

Na  sequência,  nos  serviremos  de  depoimentos  que  abordaram  essa  temática  para 

melhor compreender como os professores significam a sua prática. A pergunta motivadora foi: 
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“Sou professora ou me formei professora?”. O depoimento 5 relata como foi o percurso do 

egresso na academia a sala de aula:

Espero exercer a minha profissão escolhida na sua íntegra e essência, assim 
como  nos  é  passado  na  “teoria”  esta  muito  fantasiada  nas  cadeiras  das 
universidades... na prática e realidade vemos que muito é diferente e hoje até 
constrangedor e aterrorizante devido a realidade que vemos nas escolas com 
tanta  violência  e  mudanças  de  comportamento.  Hoje,  não  exercemos 
somente  a  nossa  profissão  de professor,  somos  um pouco de  psicólogos, 
médicos e por muitas vezes exercemos até o papel de pais e mães desses 
alunos que encontramos  nas  escolas.  Fica  difícil  assim exercer  em nossa 
essência a nossa função para a qual formos formados. O "sistema" não ajuda, 
cada vez até atrapalha mais! De início, na verdade nem queria, fiz o curso 
por conselhos da minha mãe, por dominar bem a área da Língua Portuguesa. 
Depois,  fui  gostando  ai  fui  até  o  fim  do  curso  aonde  me  formei  em 
Letras(Português/Inglês). A profissão é gratificante em sua essência, porém 
árdua  e pouco  valorizada,  o que nos deixa tristes e desmotivadas,  porém 
ainda acredito em dias melhores e um país que valorize a Educação! (grifo 
da enunciadora) (P2)

Neste depoimento, mais exatamente, na formulação “[...] na sua íntegra e essência”, 

observa-se um desejo de completude no modo de a enunciadora significar  a profissão de 

professora de LP. Na fala da enunciadora, a teoria comparece como fantasia, pois, em sua 

lógica, a prática não condiz com ela. Neste sentido, há uma explícita separação entre teoria e 

prática, que funciona como par opositivo. Tudo se passa, imaginariamente, como se a relação 

não fosse constitutiva, mas sim de oposição. 

A professora demonstra insatisfação quanto ao seu processo de formação. Entre aspas, 

reforça,  em  seguida,  a  palavra  “teoria”,  que,  segundo  a  professora,  é  fantasiada  na 

universidade. Ela cursou Letras, a princípio, por influência de sua mãe e, depois, adaptou-se 

por ter predisposição e afinidade com o conteúdo de Português. “De início, na verdade nem 

queria,  fiz  o  curso  por  conselhos  da  minha  mãe,  por  dominar  bem  a  área  da  Língua 

Portuguesa.  Depois,  fui  gostando  ai  fui  até  o  fim do  curso  aonde  me  formei  em Letras 

(Português/Inglês)”. As palavras sublinhadas “árdua” e “valorizada” são indicadores do desejo 

almejado pela professora, motivados pela esperança em vivenciar melhores dias na educação. 

Uma questão negativa, salientada neste depoimento, que compromete o trabalho docente é a 

superlotação das salas de aula e a falta de motivação dos alunos, que demonstram resistência 

em participar de atividades propostas pelos professores. 

Compreendemos que a enunciação de P2 recorre à memória fazendo alusão a uma 

prática aprendida na universidade, executada pelos professores, nas quais se pode concretizar 
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ações em grupos, um espaço de criticidade e reflexão, um espaço onde os sujeitos envolvidos 

(professores e universitários) estão dispostos à participação. Os adjetivos "constrangedor e 

aterrorizante",  utilizados por P(2) para definir realidade nas escolas públicas, nos levam à 

conclusão de que, para P(2), o contexto de formação (universidade) é avesso ao contexto da 

prática (escola de ensino fundamental e médio)   

Neste depoimento, mais exatamente, na formulação “Espero exercer a minha profissão 

escolhida na sua íntegra e essência, assim como nos é passado na teoria [...]”, observa-se um 

desejo de completude no modo de a enunciadora significar a profissão de professora de LP. 

Nas palavras de Orlandi (1999), a posição (social) do sujeito refere-se ao modo pelo qual ele 

se significa no e pelo discurso.   

Na sequência, a teoria comparece como fantasia, pois, na lógica da entrevistada, a 

prática não condiz com ela. Nesse sentido, há uma explícita separação entre teoria e prática, 

funcionando como par opositivo. Tudo se passa, imaginariamente, como se a relação “teoria e 

prática” não fosse constitutiva,  mas sim de oposição.  Com isso,  produz-se como efeito  o 

sentido de que a universidade não prepara bem seus alunos. Portanto, a decepção ocasionada 

pelo contato com a dita “realidade” da sala de aula é culpa da universidade. 

 No depoimento abaixo, P6 ressalta a dificuldade em dominar a sala como garantia de 

bom desempenho de seu papel de professora de LP.

O primeiro desafio na verdade é a falta de prática que muitos professores não 
possuem.  Consequentemente,  vem  as  questões  de  superlotação  de  sala, 
alunos indisciplinados e desinteressados, alunos com problemas familiares, 
alunos inclusos  sem falar  no salário  baixo e  na alta  jornada de trabalho. 
Quando me formei não imaginava que os problemas educacionais fossem 
tantos.  Esperava  ao  menos  salas  menos  lotadas  e  com  alunos  mais 
interessados. Hoje percebo que ser professor não é uma tarefa fácil e cada 
dia  que passa  está  mais  difícil  ser  professor  e  dominar  a  sala  de aula  e 
desempenhar seu trabalho com postura. (P6)

A falta de interesse dos “alunos indisciplinados e desinteressados” revela-se como um 

fator agravante, desfavorecendo a ação docente. A professora reflete uma angústia em relação 

ao  exercício  da  profissão,  ao  passo  que  revela  uma  expectativa  negativa  em  relação  a 

melhorias no ensino público.

Refletindo  sobre  esses  depoimentos,  questionamos:  quais  os  fatores  foram  mais 

atuantes  na  propagação  de  sentidos  pejorativos  fortemente  presentes  na  memória  dos 

professores?
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Em  conversas  informais  com  as  entrevistadas,  percebemos  que  muitas  vezes  o 

professor  justifica  a  adesão  à  prática  reprodutiva  julgando  ser  vencido  por  imposições 

superiores que acabam por isolá-los, marginalizando suas ações e dificultando a realização de 

atividades  lúdicas.  É  recorrente,  em grande  parte  dos  depoimentos,  a  queixa  de  que  tais 

imposições acabam sufocando o interesse dos professores em elaborar e desenvolver ações 

diferenciadas.  Elas  comparecem,  portanto,  como  justificativa  ao  trabalho  que  vem 

apresentando. Potencializa-se o descomprometimento docente e a adesão a uma prática pouco 

atrativa, resultando na falta de interesse e indisciplina por parte dos alunos. 

Foucault(1969)  ao falar  sobre   as  disciplinas  afirma que  esta  é:  “um principio  de 

controle de produção que fixa os limites pelo jogo de uma identidade que tem a forma de uma 

ritualização permanente das regras.” (p.36) .  Assim,  acreditamos a escola ao reproduzir  a 

cultura dominante, se apoia na transmissão de determinado conhecimento que legitimam a 

identidade  escolar.  Os  sujeitos  professores  esbarram nessas  disciplinas,  muitas  vezes,  por 

privilegiarem o cumprimento das imposições superiores deixam de oferecer aos seus alunos 

atividades mais satisfatórias. 

Giroux(1997) defende a importância de dar aos professores e estudantes voz ativa em 

suas experiências de ensino-aprendizagem[...] desenvolver um discurso da possibilidade de 

forma  que  os  educadores  sociais  reconheçam  que  podem  promover  mudanças(p.13) 

enfatizando a necessidade de pensarmos na educação por outro viés que não simplesmente 

transmitir/reproduzir  conteúdos  veiculados  nos  currículos  mas  como  caminhos  de 

desenvolvimento pessoal e profissional tanto dos estudos quanto dos professores.

Como também professoras de língua portuguesa, sabemos que a rotina em sala de aula 

é,  de certa  maneira,  um trabalho rotineiro  e  “chato”  que requer  do  professor  habilidades 

extras, além de conteúdos e métodos. Ministrar aulas todos os dias, durante 5, 10 ou 20 anos, 

acarreta uma fossilização em formas padronizadas de ação, em comportamentos repetitivos, 

atitudes  formais,  gestos  mecânicos,  apesar  da  presença  de  elementos  humanos  sujeitos  a 

variações constantes; ensinar, de certo modo é fazer sempre a mesma coisa. Para evitar essa 

padronização, seguindo os postulados de Giroux (1997), os professores, ao se enxergarem 

como intelectuais transformadores devem unir esforços para estruturar a reflexão e a crítica 

em sala de aula; isso significa compreender ações que possibilitam dar aos estudantes voz 

ativa em suas experiências de atividades. 

Para exemplificar, tomamos o seguinte depoimento: 
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Espero  contribuir  para  melhoria  de  um  país,  passando  informações  e 
conhecimentos, tendo espaço, materiais e alunos motivados a aprender. Mas 
a realidade é que o professor tem que ser um super valente para conseguir o 
mínimo de interesse dos alunos. Muitas vezes o professor é visto pelo aluno 
como um subalterno para o qual são dirigidas diversas ordens. (P7)

 P7 se entende como uma mera cumpridora de obrigações, sua autonomia foi cerceada, 

seu prestígio diminuído e  sua  autoridade está  sendo gradativamente segregada. O sentido 

produzido  para  “professor(a)”  é  aquele  que  transfere  o  conhecimento:  “[...]  passando 

informações e conhecimentos”.  O conhecimento é concebido como um produto já pronto, 

acabado, que deve ser “passado” aos alunos.  Ele não é,  como comumente é discutido na 

universidade, fruto da relação entre sujeitos historicamente determinados, a ser construído na 

relação entre aluno e professor, mas, sim, algo que o professor detém (deve deter) e que deve 

passar  aos  alunos,  gerando  desinteresse.  Vemos,  neste  gesto  de  interpretação,  que  uma 

possível interlocução entre professor, aluno e conhecimento é nula, uma vez que este último já 

está pronto aquém e além da sala de aula. 

 Na  análise,  o  sintagma  “super  valente”  funciona  parafrasticamente  como  “super 

herói”.  Nesta  via,  o  super  valente,  super  herói,  super  professor,  todos  funcionando como 

sinonímia, devem se valer de sua força (valentia) para combater o desinteresse: “tem que ser 

um super valente para conseguir o mínimo de interesse dos alunos”. Parece funcionar aí uma 

disputa  pelos  sentidos  (relação  de  força)  produzidos  enquanto  imagem:  professor  super 

valente  e  professor  subalterno.  Essa  imagem distorcida  do  professor,  como  “subalterno”, 

aquele que presta serviço ao aluno, aquele que não pode falar, aquele que é inferior a outro(s), 

faz com que P(7) se coloque na posição servil, condição de dever obediência e quem obedece, 

obedece  a,  neste  caso:  aluno,  direção,  pais  e/ou  responsáveis).  O sentido  produzido  pela 

imagem de si equivocada pode estar sendo reflexo de um discurso articulado que delega e 

propaga muitos direitos aos nossos jovens e adolescentes,  esquecendo de adverti-los e de 

orientá-los ao desenvolvimento sadio do convívio em sociedade. Recuperamos aqui, em nossa 

memória discursiva,  os artigos  do estatuto de assegura proteção à  criança e adolescentes, 

(ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente). A ingerência desse discurso é legitimada pelos 

órgãos governamentais. 

 Todo e qualquer tipo de repreensão mais dura do professor em relação ao aluno está 

passível de ameaças de processos e ações disciplinares administrativas. Consecutivamente, 

esse modo de interpretação e os modos de significações desse sujeito (professor subalterno) 

atuam diretamente no aluno. O professor que não se enxerga como sujeito de sua ação reflete 
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insegurança em sua prática, ou pior, expressa falta de compromisso com a qualidade do que 

faz.  Os alunos, que são sementeiros férteis de dissipação de ideologia(s), absorvem esses 

papéis distorcidos e se comportam de maneira a não valorizar seus estudos adequadamente, 

configurando dessa maneira o que entendemos como o discurso da comodidade: professores 

que fingem que ensinam e alunos mentem que aprenderam. 

Outro exemplo que evidencia sentidos em disputa (professor crítico/ intelectual x 

professor  subalterno/acomodado) dentro  do  contexto  escolar  pode  ser  vislumbrado  no 

depoimento 8.

Quando  me  formei  e  assumi  uma  sala  de  aula  achei  que  conseguiria 
desenvolver  as  teorias  aprendidas  com  facilidade,  ser  um  profissional 
dinâmico e que as ideias novas seriam colocadas em prática e aceitas pelo 
grupo escolar. Hoje vejo que nem sempre depende apenas de mim. Há todo 
uma problemática de hierarquia, social e familiar difícil de transpor. Por isso, 
"viramos acomodados e cansados de lutar sozinhos".(P8)(grifo nosso).

No sintagma “problemática de hierarquia”, hierarquia parafrasticamente corresponde à 

escala de valor, prestígio; para P(8), pode representar inversão de valores, como ela mesma 

argumenta;  “hierarquia  social  e  familiar”,  apoiada  na  compreensão  de  P(8),  faz  alusão  à 

reputação,  descrevendo  a  importância  social,  fator  que  está  alheio  à  figura  do  professor. 

"Ideias novas" pode ser entendido como novidade, algo que não se sabe e/ou conhece; essa 

enunciação de P(8) revela uma concepção de que o professor, ao sair da faculdade, é detentor 

da  verdades,  uma espécie  de  “redentor  da  educação”,  e  que  com sua  “ideias  novas”  vai 

revolucionar, colocando suas “ideias novas em prática”, essas que devem “ser aceitas pelo 

grupo”.  Ao  se  confrontar  com  a  resistência  pelo  que  P(8)  denominou  problemática  de 

hierarquia, argumenta:  "Por isso, viramos acomodados e cansados de lutar sozinhos” (grifo 

nosso).

A  professora  fala  a  partir  de  uma  posição  ocupada  por  ela  de  acordo  com  a 

identificação imaginária que está em jogo em sua relação com as palavras (acomodados e 

cansados). Em outros termos, percebemos que a professora enuncia de acordo com as imagens 

selecionadas inconscientemente,  com as quais ela se identifica ao se reconhecer.  Foucault 

(1985),  ao discorrer sobre o saber de si,  afirma que as políticas de controle e dominação 

devem ser evitadas, não pelo medo de qualquer sanção, mas como forma de desvalorização e 

respeito a si mesmo. E afirma: o que é silenciado na palavra pode voltar a se apresentar em 

forma  de  gestos,  atitudes.   A  acomodação  da  professora  foi  gerada  pelas  limitações 
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encontradas. Podemos apontar um deslocamento identitário: Ao chegar à escola, há a imagem 

de um profissional dinâmico cujas ideias são aceitas e colocadas em prática. Depois de alguns 

anos: eles tornam-se acomodados e cansados de lutar sozinho. A professora, provavelmente 

de forma inconsciente, desenha uma imagem de “professora silenciada”.

Nos relatos das professoras, observamos algumas formações imaginárias9, quais sejam: 

as imagens de si, do outro e do processo de aprendizagem. Essas imagens foram delimitadas 

num tempo e num espaço historicamente fixado, delineando sua identidade, ou seja, a posição 

que  esse sujeito  assume no discurso,  o  que  ele  fala  e  como fala  está  relacionada com a 

formação  discursiva  a  partir  da  qual  enuncia.  Formação  essa  atravessada  por  imagens. 

Lembrando que identidade é aqui entendida como movente e constituída pela multiplicidade 

de  discursos  –  heterogeneidade;  o  lugar  onde  o  sujeito  está  inscrito  na  sociedade,  por 

exemplo, o lugar do professor, o lugar do aluno dentro da sala de aula. Essa identificação se 

constitui na e pela experiência adquirida através dos acontecimentos em que se insere esse 

sujeito.  Foucault  (1971)  trata  da  interdição  do  discurso:  não  se  pode  falar  de  tudo  em 

quaisquer circunstâncias. Assim, segundo o autor:

[...]  em  toda  sociedade  a  produção  do  discurso  é  ao  mesmo  tempo 
controlada,  selecionada,  organizada e redistribuída por certos números de 
procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar 
seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível  materialidade. 
(Foucault, p 8-9).

É preciso  lembrar  que,  se  há  regras,  há  também dispersões,  que  apontam para  o 

diferente para a resistência ao poder que as regularidades instauram. A resistência é entendida 

como irromper com as convenções estabelecidas e obter o efeito de “subjetividade”. Mesmo 

sendo cada experiência singular, tudo passa pela subjetividade, pela invenção, pela criação.

 6.1.3 - ASSUMINDO A SALA DE AULA: CONFLITOS E INCERTEZAS

  A falta de prática, insegurança, dificuldade em conquistar a atenção dos alunos e a 

indisciplina foram as dificuldades elencadas nos depoimentos das professoras, como sendo os 

9 O termo formações imaginárias, noção desenvolvida nos trabalhos de Pêcheux (1969[1997] apud Eckert-Hoff 
e Coracini 2010,141). Segundo o Pêcheux, o que funciona no discurso é uma série de formações imaginárias - as 
representações- designadas a partir das posições que o sujeito atribui a si e aos outros.
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maiores conflitos enfrentados ao assumirem a sala de aula. Envolver o alunado se caracteriza 

como um dos maiores desafios da educação atual. As informações estão postas imediatamente 

numa proporção incalculável, dissipadas pela internet, tudo com livre acesso numa velocidade 

ultra, deixando o dizer do professor como ação rotineira e ultrapassada, fora do páreo, sem 

chances de concorrência. 

 Ao enfocar os motivos pelos quais as professoras escolheram essa profissão, podemos 

perceber que não foi por acaso que se tornaram professoras de Língua Portuguesa, no entanto, 

também não foi por uma opção a priori, fato é que em nenhum depoimento foi registrado: Eu 

sou professora porque eu sonhei em ser professora. 

Ao serem perguntadas por que escolheram ser professora, as respostas seguem uma 

regularidade: em primeiro lugar, a maioria das entrevistadas afirmou que a escolha se deu por 

falta de opção em cursar outro curso. Em segundo, temos a identificação e a facilidade com os 

conteúdos da disciplina. Os excertos abaixo servem como amostragens para nossa reflexão e 

foram a materialidade linguística utilizada para a construção do quadro demonstrativo abaixo, 

elaborado com o objetivo de dar maior visibilidade às respostas do questionário. A pergunta 

era: por que resolvi ser professora?

Porque queria ser jornalista, como na época a UNIR não oferecia o curso e não possuía 

recursos financeiros para estudar em outro estado, fiz letras pensando em aprender a 

escrever para depois tornar-me jornalista.  No final da faculdade,  ainda não havia o 

curso  de  jornalismo e  com a  separação  de  meus  pais,  precisei  trabalhar  e  a  única 

formação que tinha era de "professora". Assim entrei para o mercado de trabalho e 

tornei-me professora. (P8)

-  Mesmo involuntariamente desde cedo muita  gente me procurava para tirar  dúvidas. 
Sempre me identifiquei (P9)

De início na verdade nem queria, fiz por conselhos da minha mãe, por dominar bem a 

área da L. Portuguesa. Depois, fui gostando e fui até o fim do curso, aonde formei-me 

em Letras/Português/Inglês). A profissão é gratificante em sua essência, porém árdua  e 

pouco  valorizada,  o  que  nos  deixa  tristes  e  desanimadas,  porém,  acredito  em dias 

melhores e em um país que valorize a educação! (P2)

Na verdade resolvi ser professora por que minha mãe me "aconselhou" afirmando que 
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teria emprego garantido, o que não é mentira. (P3)

Por que professora, um dia já foi tão respeitado como é um médico hoje ou qualquer 

doutor de hoje.(P1)

Costumo dizer que não escolhi a profissão e sim a profissão que me escolheu. quando 

fiz o vestibular para Letras não tinha intenção de exercer a profissão. na verdade, nem 

pensava em terminar o curso, seria uma preparação para o vestibular de Direito, que 

nem ao menos cheguei a tentar. Mas fui me apaixonando pelo curso e terminei. fiz três 

concursos  e  passei:  Técnico  Tributário,  DNPM  e  professora,  advinha  em qual  fui 

chamada?! (risos) (P4)

Por ter muita afinidade com a leitura, produção de texto. Sempre gostei de Literatura e 

de observar o ensino da língua. Sou professora por opção!  (P10)

Sempre gostei da área de Letras e comunicação, como onde resido não ofereciam o 

curso  de  jornalismo,  a  área  que  mais  aproximava-se  foi  Letras/Português,  pois 

desempenharia também o ato de ensinar e se comunicar e ser entendido. (P5) 

Apesara de ser uma profissão mal remunerada é muito prazerosa, pois estar em sala de 

aula é transmitir o saber e aprender diversas experiências a cada dia. (P7)

Figura  2.  Quadro  demonstrativo  criado  a  partir  dos  dados  informados  pelos  professores  no  questionário 
investigativo aplicado. 

Como se pode perceber nos excertos acima, ser professora não foi uma opção, mas 

uma consequência. Acredito que o contexto atual que vive a educação, a desvalorização e a 

falta de respeito pelo professor e pelo seu trabalho e a forma como tem sido entendido ser  

professor pode ter influenciado negativamente o entendimento e maneira de as professoras se 

definirem, ao se reportarem aos motivos que as levaram a ser professora. As entrevistadas não 

manifestaram muito entusiasmo, deixando subentendida certa insatisfação quanto à escolha da 

profissão. 

O trabalho docente, mesmo sendo exercido na coletividade e na interlocução uns com 

os  outros,  constitui-se  como  um  trabalho  compartimentado,  em  blocos,  denominados 

disciplinas. No contexto escolar essa metodologia acaba minando o espírito de coletividade 

entre os professores e faz com que cada professor fique entregue ao fio do seu ofício. Essa 

individualidade começa na porta da sala: cada professor se considera único no seu trabalho e 

nas suas relações com os alunos. Cada professor (de português, de matemática, de geografia, 
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história), mesmo na coletividade, tem a sua história de leitura que o define e o caracteriza. O 

depoimento 9 a seguir exemplifica o que foi dito acima:

Os desafios são vários e cada dia temos que matar "vários leões por dia"...  
ainda mais hoje com a chamada "INCLUSÃO" que nos foi incluída antes 
que fôssemos preparadas e capacitadas para isso. O desafio começa antes  
mesmo de chegar em sala de aula, precisamos nos adaptar ao "SISTEMA 
EDUCACIONAL" que ora temos hoje. è desafiador tudo isso, muito precisa 
melhorar para termos uma realidade melhor e que nos leve a um caminho 
promissor!  A  luta  é  nossa,  mas  precisamos  da  ajuda  de  todos  para 
alcançarmos  a  "META"  desejada  e  sonhada  por  muitos!!!  (grifos  da 
professora). (P2).

 Os conflitos que vivenciam cotidianamente os professores e as lutas travadas para 

desenvolver um trabalho com dignidade. As imposições são traçadas a partir de uma visão 

unilateral, alheia, que não considera a diversidade cultural e contextual das escolas públicas 

em nosso país. 

A  inclusão  de  alunos  com  necessidades  especiais  é  um  exemplo  de  imposição 

imputada à escola pelo discurso oficial representado pelo MEC, uma necessidade imediata da 

sociedade destinada como missão aos professores. Imposição que não levou em consideração 

a capacitação ou a falta dela, por parte dos professores, para atender esse tipo específico de 

aluno  (portadores  de  necessidades  especiais).  Por  fim,  a  professora  assume  essa 

responsabilidade, mas faz praticamente um apelo:  “precisamos de ajudar para alcançar as 

metas”. Neste ponto entra em cena o conceito de foucaultiano de  governamentalidade. Este 

conceito  se  refere  às  práticas  de  governamento  ou  gestão  governamental.  Para  Foucault 

(1992), o Estado moderno se governamentaliza com arranjos políticos exercendo seu poderio 

que passa pela sociedade de regulamento e disciplina; a norma é o elemento que ao mesmo 

tempo em que individualiza remete ao conjunto dos indivíduos e, ao se fazer isso, trata de 

forma  igual  os  desiguais,  aqueles  cuja  diferença  em  relação  à  maioria  se  convencionou 

chamar desvio. 

 O  depoimento  de  P4  também  serve  como  base  analítica  nessa  reflexão, 

dimensionando e revelando o entendimento que a mesma tem acerca dessas imposições, no 

ambiente  escolar.  Segundo  P4,  hoje  o  que  importa  é  aprovar  os  alunos.  Vejamos  seu 

depoimento 10:

Na teoria o bom professor precisa ser organizado, preparado, comprometido 
com a função,  sociável,  aberto ao diálogo em sala de aula,  conectado às 
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novas tecnologias, mas para o sistema ele precisa aprovar pelo menos 80% 
dos alunos de cada turma. O sistema se importa com números e não com a 
qualidade.  Se  você  tiver  todas  aquelas  competências  e  não  "aprovar"  o 
suficiente, você não é bom!  (P4)

Nessa perspectiva, o trabalho docente fica subordinado, encarcerado, concebido como 

algo periférico nessa problemática, isso porque, sua missão primeira é aprovar os alunos e 

garantir as verbas. 

Acreditamos ser necessário, para melhor esclarecer nossa reflexão, abordar os valores 

e as crenças que permeiam a prática das professoras e os sentidos que têm sido atribuídos por 

elas, sobre o ser professor hoje, dentro do cenário que se apresenta na educação.

6.1.4-  A IMAGEM  DE  SI:  VALORES  E  CRENÇAS  MODELANDO  A IDENTIDADE 

DOCENTE

A análise dos depoimentos dos professores pesquisados permitiu compreender que o 

“como”  o  sujeito  se  entende  e  se  reconhece  enquanto  professor  é  fundamental  para  o 

desempenho de sua profissão e o bom convívio em sala de aula. Nos depoimentos analisados, 

identificamos como uma regularidade o fato de os professores se julgarem desvalorizados 

profissionalmente pela sociedade. Considerando a memória discursiva recorrente, o não dito 

nos leva a entender  que essa falta de valorização e reconhecimento profissional tem sido 

determinada pela  sociedade capitalista.  O reflexo dessa desvalorização se materializa  nos 

baixos salários e na extensa carga de trabalho. 

 Abaixo segue o depoimento 11, no qual se pode perceber a inversão de valores e 

crenças no sistema educacional:

Antes mesmo de entra[sic] para o curso superior já vivenciava a realidade de 
muitos alunos da escola pública e particular  ministrando aulas de reforço 
escolar.  Questionava  os  motivos  da  não  identificação  como  conteúdo  e 
professor.  Respostas:  Falta  de  base,  professor  sem  paciência,  muito 
conteúdo. Quando passei no vestibular. Ainda sou do tempo do vestibular. 
Tive  a  oportunidade  de  participar  de  projetos  de  pesquisa  que  ajudaram 
muito. Através desses projetos vivenciei muitas realidades de sala de aula.  
Tanto quando fui parar em uma sala de aula sob o meu comando já sabia que 
não seria fácil, pois as escolas estavam superlotadas, professores sem tempo, 
alunos sem limites e um sistema educacional falho. Hoje, vejo nitidamente 
quer ser professor não é mérito para qualquer um, pois a pressão da família é 
enorme para você não exercer a profissão. Não é valorizada e o pior não 
consegue tirar licença para estudar ou descansar porque não tem substituto. 
A tendência é piorar.  Sou professora sim, com muito orgulho e transmito 
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para meus alunos que é profissão mais nobre que existe na face da terra 
porque trabalho com conhecimento.  Eu valorizo  minha profissão e  aí  de 
quem fale mal perto de mim. Hoje o professor precisa primeiro se valorizar, 
conhecer seus direitos. Só cumpre dever. Trabalho com formação intelectual 
e  por  isso  não  podemos  ser    omissos  com nós  mesmos.  Outro  lema  - 
Cumpro meus deveres, por isso exijo meus direitos. Não trabalho doente. 
Não  assumo  responsabilidade  de  pai  e  mãe.  Professor  não  é  educador. 
Professor professa conhecimento. Não pode suprir a educação moral -essa é 
adquirida  com  o  tempo  junto  à  família.  A  escola  não  tem  tempo  e 
competência para suprir tanta necessidade embora tente, mas é impossível. 
Pai e mãe precisam ser presentes na vida de seus filhos. Já ouvi diversas 
vezes de pais que a escola é total responsável pelos alunos. Absurdo maior é 
quando  chega  à  escola  e  pergunta  onde  se  encontra  o  filho.  Culpa  as 
instituições de ensino pelas mazelas familiares.  Outro absurdo vivenciado 
por esta que vos escreve é que as famílias só aparecem nas instituições para 
questionar  a  não  aprovação do  filho,  o  excesso  de  faltas.  A maioria  das 
famílias  não  atualizam  endereço,  não  deixam  número  de  telefone,  não 
atendem o celular, nem as cartas enviadas pelos correios são respondidas. 
Um  Absurdo.  Hoje,  estamos  realizando  reuniões  com  pais  e  olha  o 
depoimento que ouvimos de um pai muito ocupado. Segundo o pai, em alto e 
bom tomo disse não tem tempo para o filho. Que a escola desse o jeito. Um 
colega tomou o microfone da diretora e disse para o pai que se ele não tem 
tempo para o próprio filho tinha muita gente que com certeza teria tempo de 
sobra (o aliciador, o viciado, o estuprador, dentre outros) O pai ficou calado. 
E  reforçou,  a  escola  sozinha  não  vai  fazer  muito.  Pai  e  mãe  tem  que 
participar da vida de seus filhos. Ser de fato pai e mãe. Professor tem ser 
professor, diretor ser diretor e assim por diante. Se cada um atuar no seu 
setor talvez as coisas melhorem.(P9)

É evidente em D11 a indignação em relação à falta de respeito desprendida ao trabalho 

docente.  A  formatação  social  incitada  pelo  sistema  capitalista  faz  com  que  os  pais 

negligenciem,  por  falta  de  tempo,  a  educação  de  seus  filhos,  transferindo  essa 

responsabilidade à escola e ao professor. Nas formações imaginárias em D11, os pais são 

ausentes, os professores são sobrecarregados por não reivindicarem seus direitos, professor é 

não é educador. Percebemos nestas construções imaginárias do discurso uma expectativa de 

participação de outros no processo educacional. “Pais e mãe têm que participar da vida de 

seus filhos.” A identidade profissional emerge na reflexão e na autoavaliação: “cumpro meus 

deveres por isso exijo meus direitos”, dando a entender  que existem professores que não 

cumprem suas obrigações e por isso somente os professores que “cumprem” esses deveres 

têm  direitos  a  serem  requeridos.  (licença  médica,  afastamento  para  estudar,  etc.). 

Interdiscursivamente, a identidade profissional fica balanceada com os papéis que sentem ter 

que desempenhar. Ou que outros professores desempenham (pai e mãe). A posição imaginária 
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assumida é de ser professora que transmite conhecimento, cumpre seus deveres e valoriza e 

tem orgulho da profissão: “Sou professora sim, com muito orgulho e transmito para meus 

alunos  que  é  profissão  mais  nobre  que  existe  na  face  da  terra  porque  trabalho  com 

conhecimento.  Eu valorizo minha profissão e aí  de quem fale mal  perto de mim. Hoje o 

professor precisa primeiro se valorizar, conhecer seus direitos. Só cumpre dever”. 

No  relato  de  P9  fica  implícito  o  entrecruzamento  entre  o  que  é  da  ordem  do 

profissional  e o que é  da ordem do pessoal,  o que dá a impressão (efeito) de haver  dois 

mundos em um, mundo esse que separa o que é profissional do pessoal, estendendo, em um 

processo de oposição,  entre certeza e dúvida, prazer e obrigação; trata-se de um processo 

marcado por dificuldades, sofrimento e desilusão.

 D12 também destaca este aspecto de inversão de valores e crenças na educação:

Recentemente passei por um problema de saúde, tive depressão e síndrome 
do pânico (doenças comuns entre muitos professores) e precisei ser afastada 
de sala de aula, o que resultou na minha devolução para a Secretaria, pois 
não  havia  "vaga"  pra  mim  na  escola  em  que  eu  trabalhava.  Me  senti  
desvalorizada.  Você  só  serve  enquanto  está  produzindo.  Onze  anos  de 
trabalho e quando adoeço por questões particulares, mas também pelo peso 
da  profissão ainda  sou  penalizada  com  a  devolução!  Muito  se  fala  em 
valorizar o salário do professor, mas eu percebo que a desvalorização maior 
é  a humana.  Mais  do que bons salários  precisamos  de respeito  enquanto 
profissionais,  enquanto pessoas.  Somos xingados,  humilhados e agredidos 
verbal  e  muitas  vezes  fisicamente  pelos  alunos  e  não  temos  apoio  e 
valorização nem dos governos e nem da sociedade.(P4)

Pelo fio discursivo do enunciado é possível compreender que a professora, após ter 

vivenciado  uma  experiência  negativa,  pois  inaugurou  um  processo  de  representação  de 

maneira a diminuir e esse acontecimento, desestabilizou seu imaginário simbólico a respeito 

de valor e reconhecimento profissionais e pessoais: “[...] adoece e ainda sou penalizada com a 

devolução!”.  Nesse  movimento,  sua  historicização  é  atravessa  pelo  sentimento  de 

desvalorização: “Me senti desvalorizada”. “Penalizada” tem o sentido de castigo, de punição, 

de condenação.  Apesar de onze anos trabalhando na mesma escola foi devolvida: “minha 

devolução”. Como se a professora fosse uma coisa, ela foi devolvida assim como se devolve 

um objeto. Inconscientemente, o sintagma “peso da profissão” sugere a noção de sacrifício, de 

renúncia de gozo, satisfação e bem estar, como se o exercício da profissão fosse algo penoso 

que  interferisse  negativamente  na  qualidade  de  vida.  No  depoimento  12,  o  exercício  da 

profissão afetou negativamente, gerando crise e desequilíbrio, o que dá a entender que esse 
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transtorno é sintoma característico: “tive depressão e síndrome do pânico (doenças comuns 

entre muitos professores)”.    

Nos depoimentos das professoras entrevistadas, percebemos um ideal imaginário 

que  passa  pelo  reconhecimento  profissional  e  pessoal.  Experiências  negativas,  como  as 

citadas acima, acabam por provocar nos professores desinteresse pela profissão e isso pode 

produzir resistências em aderir práticas mais significativas e motivadoras de aprendizagem, 

além  de  ocasionar  insatisfação  profissional.  Nesse  sentido,  a  opção  pelo  caminho  da 

submissão pode representar fuga de sofrimento, fuga de responsabilidade.

Coracini  (1997)  nos  diz  em seus  postulados  que  a  “identificação  longe  de  ser 

homogênea,  integral,  constrói-se  na  heterogeneidade,  no  esfacelamento,  na  dispersão  das 

múltiplas vozes e dos múltiplos sentidos”. (p.56).

Compartilhando essa perspectiva, postulamos que o professor de LP, ao ocupar uma 

posição de resistência em relação às imposições do discurso oficial,  assume a posição de 

sujeito e, ao significar criticamente essas imposições normatizadoras, organiza seu fazer por 

caminhos outros que não o da submissão.

6.1.5 - O DISCURSO REVELANDO A PRÁTICA NO COTIDIANO DE SALA DE AULA

Uma das perguntas contidas em nosso questionário é: Quem eu sou no trabalho que 

faço? Identificar as imagens de si foi o ponto de partida desta investigação, que nasceu do 

pressuposto  de  que  os  sentidos  que  enformam  a  memória  discursiva  dos  professores 

pesquisados  atravessam  a  prática  discursiva  da  sala  de  aula,  revelando-nos  formações 

discursivas de diferentes ordens do discurso (FOUCAULT, 1971): ora em harmonia com o 

discurso autorizado, ora em conflito com ele:

Uma  professora  muito  preocupada  com  a  minha  missão.  Sei  da 
responsabilidade que tenho. E, além disso não quero ser lembrada por meus 
alunos como professora omissa, preguiçosa e enganadora. Se eu não cobrar 
deles, o mundo vai fazer. Me chamem de chata, mas irresponsável não. Ser 
professor não é ser coitadinho. É ser um vitorioso quando consegue atingir seu 
público. É ter orgulho e valorizar a profissão que tem. Eu faço. (P9)

Nesse depoimento revela como P9 se representa ou se significa como uma professora 

“preocupada, responsável”, a imagem que P9 acha que seus alunos têm a seu respeito, “chata, 

mas responsável” e a imagem que P9 nega aos seus alunos “omissa, preguiçosa, enganadora”. 
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E afirma que o professor não pode se colocar como “coitadinho”, pelo “contrário deve ter 

orgulho e valorizar a profissão que tem”. Deixa subentendido que existem professores que se 

comportam de maneira irresponsável, sendo omissos e enganadores. 

As formações imaginárias que significam o professor como “coitadinho” irrompem no 

mesmo campo de  sentimento  de  fracassado,  desfavorecimento,  humilhação,  aquele  que  é 

marginalizado, esquecido e abandonado a sua própria sorte. Podemos também associar a este 

campo imaginário do “coitadinho”, alguns estereótipos, quais sejam: o sujeito que não é bem 

sucedido, é mal remunerado, aquele que trabalha muito e ganha pouco e é desprestigiado 

socialmente.  Esse  repertório  imaginário  equivocado,  infelizmente  propagado  pela  mídia 

(televisão,  internet,  charges,  etc.),  está  pautado  por  uma  ideologia  capitalista,  contagia  a 

sociedade manipulando o senso comum de que uma boa profissão é aquela que garante alto 

retorno financeiro. Contexto esse que não condiz com a realidade de quem exerce a docência. 

 O  tempo  de  carreira  também  é  fator  determinante  ao  analisar  a  identidade  do 

professor.  O  depoimento  de  P4  exemplifica  como  o  tempo  em sala  de  aula,  somado  às 

experiências pouco positivas, pode modelar a identidade docente, induzindo ao silenciamento. 

Como  professora  de  Língua  Portuguesa  recém-formada  tive  muita 
dificuldade em como adequar a teoria dos livros e PCN'S à realidade dos 
alunos que muitas vezes chegam ao ensino fundamental (6º ao 9º) sem saber 
ler e escrever corretamente, pois não somos preparados em nosso curso para 
alfabetizar, mas nos deparamos com muitas alunos não alfabetizados e não 
sabemos como alfabetizar. Eu tinha a visão "Romântica"(grifo da professora) 
que poderia ajudar meus alunos a crescer culturalmente e inspirá-los a buscar 
sempre  mais  conhecimentos  para  serem"  sujeitos  ativos"(grifo  do 
professora) de suas próprias histórias. Hoje já me dou por satisfeita quando 
consigo passar para eles o "feijão com arroz" (grifo da professora) do livro 
didático e mantenho a disciplina em sala de aula. O sistema educacional e a 
forma  como  ele  é  conduzido  foi  aos  poucos  matando  o  meu  desejo  de 
mudança na educação. Hoje em dia a única mudança que eu almejo é a de 
profissão. Voltei a estudar para fazer concurso público e sair de sala de aula. 
Na teoria precisa ser organizado, preparado, comprometido com a função, 
sociável aberto ao diálogo em sala de aula, conectado às novas tecnologias,  
mas para o sistema ele precisa aprovar pelo menos 80% dos alunos de cada 
turma. O sistema se importa com números e não com qualidade. Se você 
tiver todos aquelas competências e não "aprovar" o suficiente, você não é 
bom. Costumo dizer que não escolhi a profissão e sim a profissão que me 
escolheu. Quando fiz o vestibular para Letras não tinha intenção de exercer a 
profissão,  na  verdade,  nem  pensava  em  terminar  o  curso,  seria  uma 
preparação para o vestibular de Direito, que nem ao menos cheguei a tentar. 
Mas fui me apaixonando pelo curso e terminei. Fiz três concursos e passei:  
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Técnico Tributário,  DNPM e professora,  advinha em qual  fui  chamada?! 
risos. No curso de Letras me apaixonei ainda mais pela leitura e em sala de 
aula  percebi  o  quanto  os  nossos  alunos  necessitam de boas  leituras  para 
compreender  as  aulas,  os  conteúdos  e  o  mundo  que  os  cercam,  então 
descobri que o governo custeava bons projetos nas escolas através de um 
programa  chamado  PROFIPES(programa  de  financiamento  de  projetos 
escolares) e com o apoio da Direção da escola fiz um projeto foi aprovado e 
montamos a sala de leitura, fiquei um ano desenvolvendo o projeto na sala, 
mas quando trocou a direção da escola tive que voltar para sala de aula" 
porque bons professores não podiam ficar afastados de suas funções". Como 
eu disse o sistema educacional não vê como trabalho o despertar para leitura 
e te corta o entusiasmo de ensinar. Entregaram a sala para a pessoa que cuida 
dos livros e do mobiliário da sala. Essa é a visão de Educação no Brasil. Eu 
estou  nunca  fase  em  que  não  me  reconheço  enquanto  profissional  da 
Educação, embora tente manter a qualidade na minha profissão, sei que não 
sou mais a professora de antes e não tenho perspectiva de voltar a ser. De 
forma  negativa.  Recentemente  passei  por  um  problema  de  saúde  tive 
depressão e síndrome do pânico. (doenças comuns entre muitos professores) 
e precisei ser afastada de sala de aula, o que resultou na minha devolução 
para  a Secretaria,  pois  não havia  "vaga" para  mim na escola  em que eu 
trabalhava. Me senti desvalorizada. Você só serve enquanto está produzindo. 
Onze anos trabalha e quando adoeço por questões particulares, mas também 
pelo peso da profissão ainda sou penalizada com a devolução! Muito se fala 
em valorizar o salário do professor, mas, eu percebo que a desvalorização 
maior  é  a  humana.  Mais  do  que  bons  salários  precisamos  de  respeito 
enquanto profissionais,  enquanto pessoas.  Somos  xingados,  humilhados  e 
agredidos verbal e muitas vezes fisicamente pelos alunos e não temos apoio 
e valorização nem dos governos e nem da sociedade. (P4).

No D14 alguns fatores nos chamam a atenção, como, por exemplo, P4 denunciar o 

fato  de  os  alunos  chegarem ao  ensino  fundamental  (2º  ciclo)  “sem saber  ler  e  escrever 

corretamente”,  além do  argumento  de  que  “não  somos  preparados  em nosso  curso  para 

alfabetizar”, revelando assim sua concepção de que só é alfabetizado aquele que sabe ler e 

escrever  corretamente.  Quanto  à  imagem de  si  sobre  a  profissão,  fica  subentendido  que 

professor de LP não é alfabetizador, ou seja, quem deve alfabetizar é o professor das séries 

iniciais,  o pedagogo. Este  é autorizado a alfabetizar,  pois recebeu capacitação para tal.  O 

professor de língua portuguesa é formado para dar continuidade ao trabalho iniciado pelo 

alfabetizador.  Reportando-se  ao  início  de  sua  carreira,  O  depoimento  14  o  adjetivo 

“romântica”; o romântico significa aquilo que é apaixonante, deixando transparecer laços de 

sentimento em relação à profissão. Seu desejo inicial era formar sujeitos ativos que fossem 

alunos criticamente ensinados e conscientes,  que soubessem lutar por melhores condições 
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sociais. Seu modo de significar a profissão sofreu deslocamento mediante as experiências 

vivenciadas. Coracini (2003, p. 219) afirma: 

Toda representação se constrói a partir das experiências pessoais, mas não 
apenas: elas se constroem a partir das experiências dos outros, daqueles que 
nos cercam e que nos levam a crer nisto ou naquilo, que nos dizem quem 
somos.

 A falta de valorização se materializa discursivamente no dizer de P4 como um divisor 

entre  a  visão  romântica  e  a  visão  cética.  Desejo  inicial:  “contribuir,  incentivar,  ajudar, 

inspirar”. Visão cética: “já me dou por satisfeita quando consigo passar para eles o ‘feijão com 

arroz’ (grifo da professora) do livro didático e mantenho a disciplina em sala de aula”. O 

“feijão com arroz” seria aquilo que é popular, coisa comum, rotineira.  A construção traz à 

tona uma memória discursiva10 de que o ensino com base no livro didático é feijão com arroz. 

 A submissão se dá em série: o professor é subordinado ao livro (regime de verdade 

legítima) e o aluno submetido ao professor. A frustração é manifestada quando o professor é 

silenciado e  cerceado por  imposições  oficiais  do  sistema educacional,  que  exige  80% de 

aprovação  dos  alunos  ao  término  do  ano  letivo.  Mesmo  que  ele  julgue  seu  aluno  sem 

condições  de  “avançar”,  de  “prosseguir”,  pouco  /nada  pode  fazer;  seu  parecer  não  é 

considerado relevante diante da possibilidade de cortes de recursos.  Diante dessa realidade, o 

inconsciente  de  P4  é  moldado  pela  crença  de  que,  para  o  sistema  educacional,  o  bom 

professor  é  aquele  que  se  submete  a  atender  às  imposições  de  impossibilidade  de  fazer 

“subalterno”.  Sentimento  de  incapacidade,  de  desvalorização  profissional  constitui  seu 

imaginário depreendendo pouca importância à aprendizagem. Daí os efeitos de subordinação 

que acabam proporcionando a falsa satisfação de dever cumprido. “Dar o feijão com arroz”, 

parafrasticamente: o básico, o mínimo: 

 Nesse sentido, Pêcheux (1995) afirma:

[...] a cadeia sintática dos significantes determina para o sujeito o seu lugar,  
identificando-o a um certo ponto na cadeia (o significante, no qual ele se  
representa), e que esse mecanismo de identificação diferencial não é outro 
senão o “efeito de sociedade”, cujas dissimetrias encontram aqui sua causa.  
(p.75)

10 “A memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento a ser lido, vem  
restabelecer os ‘implícitos’ (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e relatados, 
discursos-transversos,  etc.)  de que  sua leitura necessita  a  condição  do legível  e  relação ao próprio legível” 
Pêcheux, 1999, p. 52)
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O discurso do MEC mobiliza a noção de professor como aquele que ocupa um lugar 

determinado, influenciando seu modo de agir  e de pensar,  o que acaba desestabilizando a 

posição de professor intelectual transformador.

No depoimento 15 logo abaixo temos um relato de como a professora se entende no 

exercício de seu trabalho.

Dificuldades em conquistar a atenção dos alunos.  A falta de disciplina e a 
desmotivação  em  aprender  e  ainda  salas  muito  lotadas  dificultando  um 
trabalho  diferenciado.  Esperava  contribuir  para  melhoria  de  um  país, 
passando informações  e  conhecimentos,  tendo espaço,  materiais  e  alunos 
motivados a aprender.  Mas a realidade é que o professor tem que se um 
super valente para conseguir o mínimo de interesse dos alunos. Muitas vezes 
o professor é visto pelo aluno como um subalterno (grifo nosso) para o qual 
são dirigidas diversa ordens. Ter domínio do conteúdo, ter uma boa didática 
ser respeitador, ser criativo, ser atualizado, dinâmico, incentivado e acima de 
tudo  gostar  do  que  faz,  independentemente  da  remuneração  oferecida. 
Apesar de ser uma profissão mal remunerada é muito prazerosa, pois estar 
em sala de aula e transmitir o saber e aprender diversas experiências a cada 
dia.  Cada  dia  é  uma  experiência  diferente,  um novo  desafio.  Todos  dia 
aprendo com as  diversas  situações  que  surgem,  algumas  vezes  é  preciso 
parar e analizar[sic] para saber se o caminho seguido é mesmo o melhor. Na 
sala de aula cada aluno é uma caixa de surpresa, com isso o professor deve 
sempre estar atento para superar as expectativas de cada um. Sou sempre 
disposta a mudanças, procuro ajuda mais experientes e o mais importante, 
fazer com entusiasmo e responsabilidade. As experiências nos fazem crescer. 
É preciso separar aquilo que é bom para continuar na memória e o que ruim 
ser totalmente esquecido. (P7).

Argumenta que, no início da sua carreira docente, a dificuldade maior foi conseguir 

despertar o interesse dos alunos e motivá-los a aprender. O sentido da palavra “subalterno” é 

produzido quando se observam as forças de poder que se exercem na interação professor e 

aluno. Nesse caso em específico, trata-se de alunos de escola particular.

 A imagem que a professora da escola particular é a de um subalterno que tem a função 

de servir ao aluno, cujo pai é a fonte da qual vem seu salário. Segundo esta professora, as 

imposições  administrativas delegadas  aos professores solidificam as  imagens de professor 

subalterno, cumpridor de ordens e serviços que garantem o bem estar e a segurança do aluno. 

P7 enuncia uma contradição ao afirmar que, mesmo mal remunerado, a profissão é muito 

prazerosa. A cada dia surgem novas experiências, novos desafios que exigem do professor 

reflexão e elaboração de estratégias no sentido de encontrar caminhos em busca de melhorar 

sua compreensão e sua prática; o professor que assim se significa demonstra criticidade e 
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comprometimento com a profissão. Entendemos que essa reflexão mencionada por P7 passa 

pela ação e (re)ação: vai, faz, vem cá, vê se fez bem, reavalia, volta faz de novo, compartilha 

com os demais, expõe os resultados. Essa metodologia é muito importante, principalmente 

quando se trabalha com produção de texto e com o ensino de língua. Os professores de Língua 

Portuguesa  necessitam dessa  liberdade  de  ação,  reflexão e  reavaliação.  Todo processo  de 

significação  é  constituído  por  uma  “mexida”  (deslize)  em  redes  de  filiações  históricas 

(PÊCHEUX, 1990. p. 24). Desse modo, ao mesmo tempo, há repetição e deslocamento. Uma 

ação cooperativa que reúne e envolva significativamente professores, alunos gestores, pais, 

promoverá obtenção de resultados mais satisfatórios.                             

6.2 – EIXO DA RESISTÊNCIA: A PRÁTICA SIGNIFICATIVA COMO GARANTIA DE 

RESSIGNIFICAÇÃO IDENTITÁRIA 

Nesta  seção  nos  deteremos  à  análise  de  depoimento/  atividades  realizadas  em 

diferentes escolas, por representarem uma alternativa, um outro caminho, aqui denominado de 

resistência,  à  adesão de  imposições  de  poder  e  fazer  nas  relações  educacionais  e  que  se 

materializam como ações significativas de aprendizagem.

Antes de iniciarmos as análises dos depoimentos que constituem o corpus desse eixo, 

faz-se necessário explicar o sentido do termo resistência. O dicionário define o termo como 

sendo a capacidade de reagir contra a ação de outro corpo. Força de oposição, não ceder a. 

Em nossa  compreensão  e  análise,  o  termo  resistir  é  empregado  no  sentido  proposto  por 

Foucault (2004): resistência não é uma negação, mas sim um adiamento, ou ainda outra faceta 

da sedução de exercer a profissão, encontrar sentidos outros, caminhos outros que signifiquem 

o processo de aprendizagem, contribuindo com ela e a promovendo. A esse respeito, Coracini 

(2010, p. 27), baseada em Foucault, afirma: “É possível vislumbrar a escrita como um ato de 

resistência,  embora  inconsciente:  resistência  ao  anonimato,  ao  silenciamento,  ao 

esquecimento, à sombra a que muitos estão fadados, destinados”. 

 No campo educacional sobre o discurso da resistência, pode-se postular certo jogo de 

regras e condutas em busca da subjetividade. As atividades que proporcionam a participação 

do aluno como atores, nas quais eles possam se significar como produtores e não apenas como 

meros receptores de conhecimentos, configuram-se como espaços de constituição do sujeito e 

de identidade(s). Apesar de requererem do professor mais empenho e dedicação, o caminho da 

resistência,  ou  o  discurso  da  resistência,  faz  emergir  possibilidades  outras  frente  às 

imposições oriundas do discurso oficial  (PNC's, currículos, livro didático, etc.)  legitimado 
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pelos  órgãos  governamentais,  constituindo-se  maneira  de  aprendizagem  concreta  e 

significativa.  Concordamos  com Coracini  (2010)  que  o  professor  que  opta  por  inserir  e 

realizar atividades significativas, tais como seminários, amostras literárias e jornal escolar, 

promovem deslocamentos que corroboram a constituição de sua identidade e a de seus alunos. 

A identidade, conforme já apresentamos na seção I, é entendida como movimento na história, 

não homogênea, nem fixa ou estática, pelo contrário, movente, atada nas constantes relações 

com o Outro.  O que queremos  dizer  baseados  nos  postulados  de  Giroux (1997)  é  que a 

tomada  de  uma  posição  professor-autor  pode  proporcionar  ao  aluno  se  identificar  como 

sujeito de produção de saber e não de reprodução/imitação. 

A sociedade, na pós-modernidade,  como afirma Bauman (2005) se caracteriza pela 

fluidez e  pela  relatividade de relações  com o outro e  com o mundo.  O sujeito,  enquanto 

professor da sociedade pós-moderna, se encontra inserido num campo da instabilidade no qual 

o que se tem de continuum são as mudanças e as incertezas. Na educação, isso não é diferente; 

com a realização desta investigação e a análise do corpus que a constitui, verificamos campos 

dicotômicos aqui denominados eixo de subalternidade e de resistência. 

Foucault  (2004),  sobre  a  temática  “confissões  de  si”,  defende  ser  tal  mecanismo 

discursivo que transforma indivíduos em sujeitos; os professores são instigados a se revelar, a 

se decifrar, autoanalisar.

Giroux  (2007,  p.  191)  defende  que  o  professor  intelectual  transformador  pode 

desenvolver uma prática coletiva, contradisciplinar dentro da escola que tenha impacto fora da 

mesma. As atividades com movimentos fora do contorno disciplinar. 

 Os  depoimentos  16,  17  e  18  abaixos  são  produtos  da  proposta  sugerida  no 

questionário investigativo: Eu e minha sala de aula, experiência e desafios. Depoimento 16 

relato desafio enfrentado pela professoras no cotidiano de sala de aula. 

Ser professor é um desafio constante. A cada turma, a cada série, a cada ano, 
são  situações  diferentes.  Realmente  um desafio.  O que  fazer?  O desafio 
maior é a conquista, a simpatia e a confiança e a conscientização dos alunos 
da importância de aprender porque vivemos em uma sociedade competitiva.
Uma experiência inesquecível foi quando conquistei uma turma de sétimo 
ano que segundo a escola não queriam nada com nada. Descobri que eles 
precisavam de  alguém que  os  entendessem.  Trabalhando  conteúdos  com 
dinamismo.  Compreensão.  Desafio:  descobri  o  perfil  da  turma.  Não 
discriminar.  A partir  daí  começa  a  transformação.  Claro  que  nem todos 
acompanham a mudança.(P9)
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Neste depoimento, o desafio em sua sala conquistar é a simpatia e a confiança dos 

alunos rejeitados e marginalizados dentro da escola. A satisfação da professora fica evidente ao 

descrever  essa  experiência,  como  sendo  “inesquecível”.  O  adjetivo  recorre  à  memória,  à 

historicização do sujeito e da identidade. O sucesso do relacionamento deu-se com base nos 

valores  sociais  transmitidos  na/pela  relação  professora  e  aluno.  A voz  da  professora  ecoa: 

“Descobri que eles precisavam de alguém que os entendessem”.  Segundo Foucault (1992):

As  relações  de  poder  encontram-se  profundamente  arraigadas  no  nexo 
social, e não constituem, por cima da sociedade, uma estrutura suplementar 
com cujo desaparecimento se possa sonhar. De qualquer forma, viver em 
sociedade é viver de modo tal  que seja possível  que uns atuem sobre as 
ações dos outros. Uma sociedade sem relações de poder é uma abstração. (p. 
175)

As relações de poder estabelecidas em toda é qualquer organização social atuam sobre 

as ações dos sujeitos determinando imaginário identitário de certas posições sociais, bem como 

dos  sujeitos  que  ocupam essas  posições.   No depoimento  16 temos  exemplo  da professora 

considerada chata  por seus alunos.  Ação intelectual  de (P9) dá-se no momento em que ela 

percebe a necessidade se romper a barreira de relacionamento com seus alunos. Fica claro, no 

relato que a imagem que os alunos tinham dos professores, era a pior possível; com isso as 

barreiras  entre  eles  consistiam nas  relações:  a  professora  é  chata;  os  alunos  insuportáveis; 

resultado:  turma segregada,  marginalizada.  Quando a  professora finalmente  entendeu o que 

esses  alunos  precisavam/desejavam  atenção,  desejavam  ser  amado  pelo  outro  (professora), 

obteve sucesso e o reconhecimento de seus alunos. 

O depoimento 17 a seguir é o relato de uma experiência significativa que representa 

aprendizagem tanto para professora quanto para seus alunos.

Quando falemos em inovar, dinamizar e fazer a diferença em sala de aula, 
sonhamos, nos empolgamos, mas não imaginamos o quanto isso exige de 
nós,  professores  e  até  mesmo  seres  humanos,  quando  testamos  nossas 
capacidades, paciência e limitações.
Em minha escola aceitei o desafio de ensinar Língua Portuguesa utilizando o 
gênero  jornalístico  e  todas  as  mídias  disponíveis  como,  jornal  impresso, 
jogos pedagógicos, edições de vídeos e a produção, edição e diagramação de 
um jornal  na  escola  que hoje  já  está  na sua 3ª  edição.  Uma experiência 
prazerosa  ver  tantos  alunos  entrevistando  e  escrevendo  utilizando  os 
ensinamentos passados na sala de aula e principalmente por ver a satisfação 
deles ao ver o jornal, levar para casa mostrar para os pais. No fundo todo 
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professor quer deixar seu legado, sua participação no desenvolvimento de 
seu aluno e  um trabalho que continue sendo realizado na escola  durante 
décadas.  Estou  maravilhada  por  ter  promovido um projeto  que  hoje  tem 
muita  credibilidade  e  reconhecimento,  e  que  em  grande  parte  dos 
participantes proporcionou uma experiência diferente de como aprender a ser 
um transformador do seu meio.(P5)

 A professora revela grande satisfação em seu relato e a preocupação em promover 

experiências positivas em seus alunos fica evidente em seu texto. Aceitar o desafio requer 

coragem e dedicação, visto que o mais difícil em uma ação como está é envolver e despertar o 

interesse nos alunos. Os sentimentos de prazer e gozo experimentados produziram sentimento 

de bem-estar, que emerge no dizer de P5 : “[...] uma experiência prazerosa”, possibilitando 

autoconhecimento e melhor compreensão de si pelo olhar do outro. O posicionamento docente 

de resistência se alinhou pelo seguinte viés: aceitou desafio, superou as dificuldades, elaborou 

estratégias,  envolveu-se  e  mostrou  resultados.  A professora  irrompe os  limites  rígidos  da 

transmissão de conhecimento quando proporciona atividades práticas, contextualizadas e estas 

proporcionaram experiências significativas de uso da escritura e leitura. A situação não é fácil, 

mas a recompensa se manifesta a partir do momento em que a professora toma consciência 

dos efeitos de sentidos, esculpindo uma prática que, a nosso ver, representa o sujeito do saber, 

como na frase: “Um legado”. P5 coloca em funcionamento a representação imaginária de sua 

prática  lançando mão de  uma representação atemporal,  que  não pode ser  controlada  pelo 

tempo. É valido atentar que a expressão emana sentimento de reconhecimento adquirido, de 

construção de história e de identificação. O projeto que, na voz de P5, é um legado, simboliza 

a imagem de si que internaliza, ou seja, o professor que deixou um legado e marcou a história  

dos alunos será para sempre lembrado. 

É possível dizer que os efeitos dos discursos oficiais não constituíram impossibilidade 

de fazer e significar a prática de ensino de LP em P5. A professora, ao enveredar-se pelo 

caminho da resistência, constrói vias de escape, para burlar as imposições, a docilização dos 

corpos e a vigilância curricular, lançando aqui mão dos termos de Foucault (1989). 

O  depoimento  da  professora  abaixo  exemplifica  como  a  compreensão  crítica  das 

formações  discursivas  e  ideológicas  contribui  para  a  constituição  de  um  perfil  docente 

transformador  que  prima  pelo  desenvolvimento,  pela  produção  de  sentidos  e  pela 

aprendizagem significativa.  

A  seguir  depoimento  18.  Exemplificando  atividade  significativa  geradora  de 

aprendizagem.
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De  modo  geral,  as  questões  que  tratam  de  educação  são  consideradas 
complexas  devido  à  amplitude  desse  processo,  os  tipos  de  pessoas 
envolvidas, além dos fatores de diferentes características que o constituem. 
Torna-se  um desafio  maior  ainda,  tratar  de  práticas  de  ensino  de  língua 
materna e o exercício de docência nos dias atuais. Acredito que a questão 
que abranja todas as perguntas desta pesquisa seja a que procura saber por 
que “professores que recebem uma formação intelectual do perfil autônomo 
voltado  à  pesquisa,  na  academia,  ao  assumirem a  sala  de  aula,  acabam 
aderindo a métodos repetitivos e tradicionais, e não privilegiam a leitura e a 
produção textual,  mas  ao  uso  do  livro  didático?”     Em primeiro  lugar,  
sempre  se  constatou  (e  hoje  não  está  diferente  de  tempos  passados)  um 
descompasso  entre  a  formação  recebida  pelos  acadêmicos  nos  cursos  de 
licenciatura e a realidade nas escolas, nas salas de aula, de modo particular, 
para o professor de língua materna.   Observa-se, muitas vezes, depois de um 
curto período de estágio, (geralmente acompanhados pelo professor titular da 
turma), os recém-formados chegarem ao ambiente escolar, convictos de que 
colocarão em prática o que estudaram na academia. Mas nem sempre isso é 
possível.  É nesse contexto “não teórico” que o profissional,  para assumir 
sala(s)  de  aula,  necessita  ter  bem  definido  o  que  pretende  (ou  precisa) 
ensinar,  nas  aulas  de  língua  materna;  por  que  e  como  ensinar  aquele(s) 
conteúdo(s) a alunos de características e interesses diversificados para atingir 
os objetivos propostos. Para tal domínio, é imprescindível o conhecimento 
da  realidade  escolar.  Certamente  diante  dessa  situação  é  que  muitos 
profissionais-,  dependendo de seu perfil,  bem como do compromisso que 
assumem  diante  do  papel  de  intermediadores  de  ensino-,  definem  seu 
percurso. Alguns enfrentam as adversidades como desafios, constroem uma 
prática  pedagógica  diferenciada  e  contribuem  para  um  ensino  mais 
significativo para todos. Outros percorrem caminhos que lhes exijam menos 
trabalho e mais comodidade, deixando também, na educação, a contribuição 
de sua docência.  As razões pelas quais profissionais optam pelo segundo 
caminho são inúmeras. No entanto, uma das mais divulgadas diz respeito à 
alegação de que “ficam impossibilitados” de fazer algo diferente em suas 
aulas, inovar com prática de projetos e outros que privilegiem a leitura e 
escrita  principalmente,  porque,  atendem  à  imposição  de  diretores, 
supervisores, pais de alunos, no sentido de “darem conta do cumprimento de 
conteúdos constantes no currículo, ementa ou livro didático”.   Entendo que 
comentários desse tipo reproduzam um discurso oriundo de décadas atrás, 
quando a situação realmente era de imposição e falta de liberdade. E, nos 
dias  atuais,  ainda  são  repetidos,  embora,  no  meu  entendimento,  não 
correspondam à realidade.  Em mais  de 25  anos como docente  de  língua 
portuguesa, vivenciei situação semelhante à mencionada acima apenas em 
uma escola particular  na qual  trabalhei.  Havia um calendário rígido,  com 
todos  os  compromissos  já  marcados:  data  de  provas  parciais,  bimestrais, 
recuperação, reunião, etc., por isso era determinado o tempo para o número 
de aulas que deveriam ser ministradas, visto que, a cada trimestre, os alunos 
recebiam nova apostila com a sequência do conteúdo. Nesse caso, a anterior 
já deveria ter  sido concluída dentro do prazo.  Mesmo assim, ainda havia 

84



espaço para “fugir da imposição” e realizar algo diferente. Entendemos que, 
por  diversos  interesses,  esse  continua  sendo  o  sistema  das  escolas 
particulares  até  hoje.   E  quem  a  elas  se  submete,  deve  saber  desse 
procedimento.  Nas escolas da rede pública (municipal e estadual) nas quais 
trabalhei  (e ainda trabalho), o que pudemos constatar é o contrário.   São 
incentivos às práticas inovadoras.  Há maior liberdade para o profissional 
exercer suas atividades (comparando com instituições particulares),  já que 
ele  é  convidado a  participar  das  discussões  e  elaboração  dos  programas, 
projetos  e  currículos  ali  desenvolvidos.  Assim,  ele  se  constitui  em  co-
responsável por grande parte do que acontece no contexto escolar. Embora 
sendo  o  professor  e  seus  colegas  de  disciplina  quem  elabora  a  ementa 
norteadora de ações durante o ano letivo, ainda tem livre arbítrio para inserir 
ou  retirar  o  que  for  necessário  no  decorrer  do  processo.  Nesse  cenário, 
entendo que a dificuldade para se realizar um ensino de qualidade hoje, não 
seja  determinada  por  imposição  de  gestores,  currículos,  etc.,  mas  pelas 
adversidades  características  do  mundo  contemporâneo  e  que  refletem no 
ambiente escolar: salas superlotadas, carga horária excessiva, baixo salário 
dos  professores,  alunos  com  diferentes  interesses,  comportamentos  e 
objetivos  na  mesma  sala  de  aula.  Tais  fatores  são  acentuados  pela 
consequência  do  distanciamento  que  ainda  existe  entre  o  dinamismo  da 
sociedade  pós-moderna,  em  função,  principalmente,  dos  avanços 
tecnológicos  e  a  realidade  da  maioria  das  escolas  brasileiras.  Portanto, 
acredito que, nesse espaço de desafios, a formação continuada do professor, 
seu comprometimento expresso em práticas inovadoras é que podem fazer a 
diferença. Na minha trajetória profissional, vivenciei as diferentes fases da 
educação. Obviamente adotei os perfis correspondentes a cada momento e 
abstraí  o  que  considerei  importante  de  cada  época,  mesmo  quando  só 
tínhamos   à disposição para o trabalho, o quadro negro (e era negro mesmo), 
o  giz,  algumas  vezes  o  livro  didático  e  o  mimeógrafo  a  álcool  (só  para 
preparar as provas). Todavia, nunca me acomodei. Durante esse período, fiz 
três pós-graduações, participei dos cursos de formação que eram oferecidos, 
assisti às palestras de escritores, autores de livros, projetos, enfim, buscava o 
que  pudesse  aumentar  meu  conhecimento,  por  conseguinte,  enriquecer 
minha prática em sala de aula.  E até hoje continuo estudando, pois entendo 
que,  se,  no  dia  a  dia,  estamos  sempre  à  procura  de  propósitos  para  dar 
sentido ao nosso viver, no campo profissional, de modo particular, na sala de 
aula, não deve ser diferente. Devemos estar atentos e abertos às mudanças.  
Nas escolas em que trabalho, procuro ampliar minhas aulas com projetos de 
incentivo à leitura e tem dado muito certo. Onde estou atualmente, há um 
projeto,  iniciado  em minha  sala  de  aula,  dois  anos  depois,  extensivo  à 
comunidade escolar e que, agora em outubro de 2015, completará 15 anos de 
desenvolvimento. Ficamos satisfeitos com o resultado, porém reconhecemos 
que ainda não é o suficiente.  O desafio é grande. No que diz respeito ainda à 
minha prática em sala de aula, no início do ano letivo, aproveito as primeiras 
semanas para discutir com os alunos informalmente, independente da faixa 
etária, o porquê do ensino de língua portuguesa na escola, como deve ser 
ministrado, falamos de variedades linguísticas e, principalmente de leitura, 
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escrita, análise linguística, ações fomentadoras desse ensino. Mostramos, de 
forma  descontraída,  através  de  textos  e  outros,  a  maneira  como  vamos 
trabalhar e por quê. Isso ajuda muito, pois rompe a barreira da formalidade 
típica das aulas de português e atribui sentido ao que se vamos fazer daí em 
diante. No decorrer do processo, não abro mão do livro didático. Considero-
o  importante  recurso  para  o  desenvolvimento  das  aulas.  Os  livros  ditos 
paradidáticos têm presença cativa em sala.  Para iniciar a aula, leitura de um 
texto para reflexão.  Ida à sala de leitura ou os livros levados à sala de aula, 
ao pátio,  varal de textos, exposição de livrinhos produzidos pelos alunos, 
enfim, são muitas atividades para promoverem, em sala, diferentes situações 
de interação verbal, por meio de práticas dialógicas, abrindo espaços para 
aprendizagem  consciente  e  significativa  de  língua  materna.  E  assim 
caminhamos,  ora  acertando,  outras  vezes,  errando  muito,  não  fazendo  o 
ideal,  mas  o  que  é  possível  ser  feito  em  um  ambiente  repleto  de 
necessidades. (P11)

No relato acima reproduzido, a palavra “desafio” sugere como sentido algo difícil, que 

exige um esforço considerável da professora. No plano do imaginário, espaço de organização 

dos sentidos, tudo funciona como se o professor fosse para um campo de guerra ou para o 

ringue lutar contra algo ou alguém, que seria, supostamente, a sala de aula e, por extensão, os 

alunos.  A tarefa  se  torna  mais  complexa  no  início  da  carreira,  pois  somados  à  falta  de 

experiência, os estágios são considerados insuficientes. 

Para P11, as dificuldades do início da carreira modelam a personalidade do sujeito, 

interferindo diretamente  na  constituição  de  sua identidade  docente.  No relato  acima,  P11 

define a sala de aula como um contexto não teórico, evidenciando haver um descompasso 

entre formação e a prática propriamente dita. A sala de aula é um lugar de atuação, pois é lá 

que o professor deve privilegiar a interação com os alunos e também a interação dos alunos 

entre si e ainda ser capaz de gerenciar estratégias para trabalhar o modo como os conteúdos 

pré-estabelecidos  devem ser  ensinados  em sala.  Quanto  ao  currículo,  P11  defende  que  a 

seleção dos conteúdos deve privilegiar a realidade escolar. O não dito indica que o ensino e os 

conteúdos devem se pautar pela realidade cultural, assim, fica subentendido que o contexto 

também é condicionante. Considerando os avanços tecnológicos, o fácil acesso aos meios de 

comunicação na interface dos estudos do multiculturalismo, o posicionamento de P11 fica um 

tanto  inconsistente:  “imprescindível  o  conhecimento  da  realidade  escolar”,  observando  a 

necessidade de se fazer adequações curriculares para que não haja choque da realidade. P11 

define ser  o  professor um intermeio.  Quanto à  seleção dos conteúdos,  o  professor  crítico 

reflexivo é habilitado para fazer suas escolhas quanto ao conteúdo, estratégias e ferramentas 
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necessárias, considerando sua realidade e a relevância ou não de cada conteúdo.  A imagem de 

si é associada à figura de um intermediador de ensino. Cabe ao professor escolher entre o 

caminho do comodismo e a da prática diferenciada. No caminho da comodidade, o professor é 

apenas um reprodutor de conhecimentos e, por esse viés, da comodidade, deixa de lado o 

interesse em contribuir para a construção de aprendizagem significativa de seus alunos.  P11 

esclarece  que  o  caminho  da  acomodação  é  justificado  pelo  fato  de  o  professor  julgar-se 

impossibilitado/ impedido de fazer algo diferente por privilegiar atender às imposições de 

diretores,  supervisores,  pais  de  alunos,  conteúdos,  ementas,  livros  didáticos.  Aceitando 

imposições,  coloca-se  como  subalterno,  e  seu  agir  assemelha-se  à  função  de  agente  de 

controle e vigilância (sentinela), posicionamento de que (P11) discorda. O não dito pode ser 

assim sintetizado: o profissional que aceita submissão o faz de modo consciente.

O outro  caminho,  da  prática  diferenciada,  (P11)  classifica-o  com sendo o  melhor, 

porém exige que o professor tenha perfil comprometido e objetive desenvolver uma prática 

pedagógica diferenciada, porém, significativa para todos (alunos e professores). É possível 

dizer  que P11 entende por “práticas  inovadoras” a  participação efetiva na elaboração dos 

programas  e  currículo  da  escola.  Segunda a  professora,  isso  faz  com que  o  professor  se 

entenda como corresponsável pelo que acontece no contexto escolar. Outro fator inovador é 

dispor de liberdade para quando julgar necessário promover adaptações no currículo. 

O trabalho pedagógico ocorre nas relações sociais; nesse sentido, é impossível existir 

prática pedagógica autônoma, fora de um discurso ideológico e atravessado por relações de 

poder, mas acreditamos que essas práticas possam ser diferentes, possam ser significativas, 

possam desenvolver criticidade. E a esse respeito lançamos mão dos trabalhos realizados por

Kuenzer (1985, p. 13), que resultaram em sua tese de doutorado intitulada  A pedagogia da 

Fábrica: 

 
[...] não há possibilidade de existência de práticas pedagógicas autônomas; 
apenas contraditórias, cuja direção depende das opções políticas da escola e 
dos  profissionais  da  educação  no  processo  de  materialização  do  projeto 
político-pedagógico.  Este,  por  sua  vez,  expressa  os  consensos  e  práticas 
possíveis em um espaço escolar ou não escolar atravessado por relações de 
poder,  concepções teóricas,  ideológicas  e políticas também contraditórias, 
para não falar dos diferentes percursos de formação profissional.
 

No D18 de P11, observa-se um desejo de controle do sujeito professor. Fazer uma aula 

inovadora parece ser algo de escolha, o que supõe um sujeito consciente: alguns optam pela 

inovação, outros não. O tipo de aula a ser ministrado parece ser um objeto controlável, o que 
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traz em seu bojo um sujeito racional. Observe-se que ensinar parece constituir uma atividade 

consciente.  Outro  sentido  que  está  funcionando é  o  de  que  em uma aula  tradicional  não 

haveria  possibilidade  de  aprendizagem  e/ou  envolvimento  do  sujeito  aluno.  Em  outro 

momento,  lemos “embora sendo o professor e seus colegas  de disciplina quem elabora a 

ementa norteadora de ações durante o ano letivo, ainda tem livre arbítrio para inserir ou retirar 

o  que  for  necessário  no  decorrer  do  processo”.  Vislumbra-se  aí  um  sujeito  livre  (livre 

arbítrio), autossuficiente, dono de si e dos sentidos que produz.

Outro exemplo de prática docente que visa o engajamento e representa uma prática 

docente de perfil intelectual é a da professora P12 relatado no depoimento 19 a seguir 

[...] uma professora que "ama" (marcação da professora) e que faz acredito 
que o ponto principal de um professor é ser cumpridor e sabedor dos direitos 
e  deveres,  respeitando as  normas  e  leis  que  regem,  e  não  deixa  de  está 
aprendendo sempre, inovador e se reciclando porque a educação não para e 
seu  principal  papel.  Transformador.  "Lutadora".  Não  sou  afetada  pelas 
experiências,  quando se trabalha e busca praticar algum projeto,  antes de 
mais  nada  é  necessário  competência,  pesquisas  e  principalmente 
planejamento,  conversa  reunião  e  projeto  no  papel  (como,  onde,  o  quê, 
resultado)  e  o  objetivo  do  projeto,  o  que  busca,  o  que  poderá  mudar, 
acrescentar.  Você não é uma ilha,  é valido ressaltar  mesmo indiretamente 
pessoas se envolver, cabe a cada um repensar "eu posso" e quem sabe um dia 
deixe  a  mesmisse  de  lado,  tradicional,  e  possa  ser  um  parceiro  dessa 
educação inovadora. Exemplo e a tecnologia avançada, em todos os meus 
projetos aproveito o máximo dela. O maior desafios são as pedras no meio 
do caminho, mas quando se tem determinação é só insistir, pois acontece 
naturalmente. O resultado sempre é positivo e multiplicador. Hoje vejo que 
há falta de incentivo educacional,  alguns mestres não são unidos,  [...]e o 
respeito não são vistos ou valorizados, a capacidade do outro não é dividida 
ou  compartilhada  outras  vezes  desvalorizados.  Enquanto  existir  essa 
educação  paternalista,  o  profª  será  visto  não  como  mediador  mas  um 
expectador do próprio sistema. (Conforme escrito pela professora). (P12).

O depoimento está  cheio de sentidos  e  imagens.  Observamos que o uso do verbo 

“amar” projeta uma interpretação: só é professor quem tem amor pela profissão, logo, “sou 

uma  professora  que  ama  o  que  faz.  Ser  cumpridor  e  sabedor  dos  direitos  e  deveres, 

respeitando as normas e leis que regem” faz emergir sua personalidade de ser, bem como 

mistura  sentidos  opostos.  Direito  x  dever;  respeito  às  normas  x  lutador  transformador. 

Manifesta-se, ainda, uma inconstância de desejos, pois o sujeito quer ser ora cumpridor ora 

transformador. Nessa perspectiva, a professora encontra-se entre a exigência de ser e fazer de 

forma equilibrada seu trabalho. Ao priorizar trabalhar com projetos, P12 procura um porto 
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seguro.  O  desejo  de  transformar  parece  encontrar  respaldo  e  sentido  de  ser.  Ao  desejar 

envolver o corpo docente num todo, deixa aparecer um sentimento de solidão: “Você não é 

uma  ilha,  é  valido  ressaltar  mesmo  indiretamente  pessoas  se  envolver,  cabe  a  cada  um 

repensar "eu posso" e quem sabe um dia deixe a mesmisse [sic] de lado, tradicional, e possa 

ser um parceiro dessa educação inovadora”. 

Na  esteira  do  imbricado  interdiscurso,  as  diferentes  vozes,  vindas  de  diferentes 

lugares,  se cruzam e marcam pontos de identificação contraditória,  como nos dizeres:  “O 

maior desafios são as pedras no meio do caminho, mas quando se tem determinação é só 

insistir, pois acontece naturalmente. O resultado sempre é positivo e multiplicador”. A pedra 

no  meio  do  caminho,  parafrasticamente,  são  as  dificuldades,  as  resistências  dos  demais 

colegas,  a  falta  de  companheirismo  e  comprometimento,  o  não  compartilhar  da  mesma 

vontade de fazer e aderir a uma prática pedagógica que prime por uma educação libertadora.

Para Giroux (1997), o trabalho em projetos coletivos precisa ser encorajado (não se 

pode fazer tudo sozinho). Existe pouquíssima interação social na produção cultural coletiva 

tanto em relação à pesquisa quanto em relação ao ensino conjunto.  Sugere o autor:  “Tais 

esforços devem estar embutidos nas estruturas do próprio estudo”. (GIROUX, 1997, p. 175).

 O fio discursivo aponta para a configuração de ideias e saberes constituídos. Trabalhar 

projetos apoia-se em uma visão criativa de resistência à normatização e à homogeneização 

imposta pelas regras de uma ordem que buscar estabilizar e domesticar os corpos, conforme 

afirma Foucault (1979). 

O trabalho desenvolvido pela professora P12 numa escola estadual na capital de Porto 

Velho já é uma referência e mediante os excelentes resultados alcançados, já se transformou 

em uma ação desenvolvida por outros professores em outras escolas públicas de Porto Velho. 

Como mesmo salientou P12, “O resultado sempre é positivo e multiplicador”.  O perfil de 

intelectual  transformadora  de  P12  se  materializou  no  desejo  de  se  posicionar  contra 

acomodação  e  contra  o  controle  da  prática  docente.  Observa  P12:  “quando  se  tem 

determinação  é  só  insistir,  pois  acontece  naturalmente”.  Sua  identidade  intelectual 

transformadora  resultou  em  um  autofortalecimento  pessoal  e  profissional.   O  resultado 

advindo do desejo de desenvolver uma prática libertadora não a deixou desistir, resistindo ao 

conformismo que promove a mesmice e coloca o professor na posição de espectador, como 

observou a professora.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta  dissertação  partiu  da  preocupação  de  compreender  o  processo  de  formação 

identitária docente a partir da análise do discurso dos professores de língua portuguesa sobre 

suas concepções e práticas em sala de aula. Nesse sentido, procuramos apresentar os modos 

de representação imaginária sobre ser professor de língua portuguesa nas escolas públicas de 

Porto Velho.

A análise do corpus aqui apresentada confirmou a hipótese inicial de que, embora a 

universidade  (UNIR)  proponha  uma  formação  intelectual  de  maneira  reflexiva  e  crítica 

envolvendo seus futuros professores no desenvolvimento de teorias, de ensino, incentivando à 

pesquisa em busca de uma conscientização sobre sua prática, os professores, ao assumirem a 

sala de aula, não se consideram como intelectuais, capazes de desenvolver práticas autônomas 

e significativas para ensinar língua portuguesa e, por isso, aderem a práticas repetitivas e 

ritualizadas de ensino que reproduzem certo ideal de língua padronizada que impossibilita o 

movimento do sujeito, ou seja, sua inscrição histórica nas práticas linguajeiras.

Como  apontamos  no  início  desta  dissertação,  decorrem  da  hipótese  as  seguintes 

perguntas de pesquisa:

a) Como se dá a relação entre o discurso autorizado (oficial) e o discurso do professor 

(sua prática)?  

b)  Que  concepção  de  ensino-aprendizagem  tem  mobilizado  o  sujeito  professor  e 

delineado sua identidade docente?

c) Há resistência dos professores pesquisados ao discurso oficial? Em caso afirmativo, 

como isso acontece?

Para responder a primeira pergunta, resolvemos analisar  o discurso oficial regulador, 

abordando  as  metas  e  a  proposta  do  PNE e  os  efeitos  dessas  formações  discursivas 
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mobilizados nos dizeres sobre a prática dos professores investigados. Em relação à segunda 

pergunta, procuramos focalizar os momentos de emergência do sujeito ao se enxergar como 

professor,  rememorando  o  início,  a  escolha  da  profissão  e  as  dificuldades  presentes  no 

desenvolvimento  da  profissão.  Em  relação  à  terceira  pergunta,  analisamos  relatos  de 

atividades  descritas  pelos  professores  investigados,  que  se  materializam  como  uma 

possibilidade de contornar as imposições do discurso oficial sem que essas se configurem 

rejeição ou negação, mas apenas uma forma de resistência à padronização de um modo de ser 

e fazer docente.

Em relação à primeira pergunta, a análise mostrou, na seção 5 – itens 1, 2 e 3 –, que as 

imposições reguladoras, enquanto um discurso oficial autorizado, caracterizam-se pelo desejo 

de pôr em ação um sistema educacional que supere a desigualdade, melhore a qualidade e 

atenda, em nível nacional, os estudantes de 4 a 17 anos. 

 Analisando as metas traçadas pelo PNE, vemos diferentes arranjos para tornar eficaz o 

funcionamento das exigências planejadas e institucionalizadas pelo órgão competente. Essas 

exigências se materializam em estratégias divulgadas nacionalmente nos PCN’s e propostas 

pedagógicas como sendo a forma mais “adequada” de ensinar. O posicionamento discursivo 

do MEC, além de não estar em consonância com a real situação da Educação no Brasil, não 

leva  em conta  as  especificidades  políticas  e  regionais  e  ainda  coloca  o  professor  como 

responsável  por  desenvolver  uma ação que pretende superar  a  desigualdade e  melhorar  a 

qualidade do ensino. Certamente encontramos no espaço institucional escolar o melhor lugar 

para  instalar  um poder  que determina  o sujeito  e  o  lugar  que  deve  ser  ocupado por  ele. 

Entretanto, essa situação idealizada pelo MEC parece ser utópica. 

A educação  atual,  por  mais  que  busque  se  esforçar  para  se  manter  atualizada  em 

relação às demandas sociais e profissionais, parece querer esconder a realidade. A instituição 

escolar  sofre  com a  falta  de  recursos  e  de  infraestrutura.  Os  professores  sofrem  com a 

desvalorização profissional, os baixos salários, a carga de trabalho altíssima, indisciplina e a 

falta de respeito dos alunos; essas questões interferem e dificultam o trabalho do professor.

 Em geral, o MEC espera que os professores incorporem as regras dos PCN’s para uma 

atuação pedagógica “adequada” com soluções prévias para a sala de aula. 

 Pudemos observar que o discurso oficial (MEC), tal como a análise mostrou, veicula 

ora uma concepção de professor como “subalterno” ora como “intelectual transformador” 11.

11 Nomenclatura usada por Giroux (1987)
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Entretanto, o processo de construção identitária que prime por um perfil docente como 

intelectual transformador com base na conscientização da prática pedagógica como prática 

social,  via  atividade  significativas,  permanece  apenas  em  nível  do  desejo.  “Atividades 

significativas”  aqui  é  empregado  para  nos  referirmos  a  atividades  reflexivas  realizadas 

coletivamente, com participação de professores, alunos e gestores, dentro e fora do chão da 

sala de aula.

É  preciso  salientar  que  não  discordamos  das  metas  e  do  Plano  Nacional  para 

Educação; propõe-se, no entanto, que, as aulas, em particular as de língua portuguesa, não se 

limitem a essa ritualização de ser e fazer, mas proporcionem os deslocamentos necessários 

para o trabalho docente, visto que a prática docente requer conhecimentos que vão além de 

metodologias e que possibilitem oportunidades de reflexão, de questionamento, de situações 

reais de aprendizagem, fazendo-se necessário lançar um olhar atento para o professor e para 

as formações imaginárias no seu discurso.

Nesse sentido,  o discurso do MEC, enquanto discurso oficial,  assume uma postura 

homogeneizadora  ao  tentar  sistematizar  a  prática  docente  à  luz  dos  pressupostos  da 

abordagem  de  superação  da  desigualdade.  Essa  postura  homogeneizadora  se  repete,  no 

discurso do PNE, e manifesta seus efeitos de poder nos PCN’s, no livro didático, uma vez que 

veicula a ideia de ensino de língua segundo a utilização dessa ferramenta. 

Na problematização referente à segunda pergunta (seções 3 e 4) – Que concepção de 

ensino-aprendizagem tem mobilizado o sujeito professor e delineado sua identidade docente? 

–, foi possível perceber momentos de oscilação identitária entre o perfil subalterno e o perfil 

de resistência.  O dizer do professor também se estabelece sobre o mesmo movimento. Duas 

zonas  atuais  no  imaginário  discursivo  são  características  quanto  ao  ensino  de  língua 

portuguesa.  De um lado,  aqueles  que  se  posicionam a  favor  do  ensino  de  LP voltado  à 

gramática, cujo objetivo principal é o ensino das regras e, do outro, aqueles que defendem o 

ensino de língua que prime pelo desenvolvimento das competências comunicativas de uso da 

língua, privilegiando o aluno e seu desenvolvimento crítico-reflexivo.

Nas aulas de língua portuguesa, tais oscilações emergem quando há a irrupção de 

um conflito na identidade da professora (cf. D1 de P1), quando diz: “Eu já estou cansada de 

assumir papel de mãe, de pai, amigo, psicólogo entre outros. Eu sou professora de Língua 

Portuguesa, é isso que eu sou!”. E quando o próprio professor tenta associar a escolha da 

profissão a sua experiência enquanto aluno (cf. D3 de P1).
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  As resistências ocorrem a partir do não reconhecimento dos papéis (im)postos pelo 

discurso oficial a sabe: discurso do MEC, dos PCN’s, do livro didático que não consideram a 

capacitação  do professor  e  suas  especificidades.  (cf.  D6,  D7 e  D9).  Observam-se,  ainda, 

resistências quando os professores ressaltam a inversão de valores e crenças (cf. D10 e D11). 

Existe  manifestação  de  resistência  quando  os  professores  se  veem  na  encruzilhada  do 

confronto do poder e de autoridade com os pais (cf. D15); em relação às competências mal 

definidas;  e  ainda  quando  se  nota  a  necessidade  de  aperfeiçoamento  das  competências 

profissionais para a melhoria da qualidade do ensino (cf. D10).

Agir  de  maneira  intelectual  promovendo  reflexão  crítica  entra  em  contradição 

quando os professores se deparam com a política de aprovação vigorante, quando se deparam 

com a falta de valorização pessoal (cf. D12) e quando tem seus projetos ignorados pelos 

gestores e demais colegas de trabalho (cf. D8).

 Nos depoimentos dos professores entrevistados, percebemos um ideal imaginário 

que passa pelo reconhecimento profissional e pessoal (cf. D5).  Experiências negativas, como 

as citadas acima, acabam por provocar nos professores desinteresse pela profissão e isso pode 

produzir resistências em aderir práticas mais significativas e motivadoras de aprendizagem, 

além de ocasionar insatisfação profissional. Conforme afirmou P8 em D8: “Por isso, viramos 

acomodados  e  cansados  de  lutar  sozinhos”.  Nesse  sentido,  a  opção  pelo  caminho  da 

submissão pode representar fuga de sofrimento, fuga de responsabilidade. 

Entendemos que a construção de qualquer saber e dizer é regido por certas regras e 

procedimentos que ditam onde, quando e o como fazer, obedecendo à filiações identitárias e 

ideológicas. Para Foucault (1992), toda prática mobiliza relações de poder que se manifestam, 

atuam e se espalham universalmente. Por essa razão, a partir da “prática de si”, propõe-se 

lutar contra formas dessa sujeição, que nos submetam tão radicalmente àquilo que mais nos é 

caro – nossa individualidade.

A nosso ver, a análise empreendida nesta investigação aponta para uma maneira de o 

professor irromper sua subjetividade e não se submeter, simplesmente diante dos conflitos e 

dificuldades,  às  imposições  do  discurso  oficial,  como  via  de  escape.  Ou  seja,  aderir  à 

ritualização do que não é ritualizável: a prática docente. 

A partir  da  realização  desta  investigação,  foi  possível  rastrear  algumas  práticas 

significativas que fazem emergir efeitos de subjetividade docente (cf. D16, D17, D18, D 19) e 

exemplificam o perfil identitário do professor intelectual transformador em nossos dias atuais. 
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Acreditamos  que o professor, ao enveredar-se pelo caminho da resistência, constrói 

vias de escape, para burlar as imposições, a docilização dos corpos e a vigilância curricular, 

lançando aqui mão dos termos de Foucault (1989). Este suposto caminho, do qual fala o autor, 

diz respeito ao sujeito-professor conseguir articular o envolvimento do sujeito-aluno, instigar 

desejo  de  aprender e  promover  situações  reais  de  aprendizagem.  Tal  fato  aponta  para  a 

necessidade de se repensarem não só as concepções de prática de ensino com as quais trabalha 

o  professor,  mas  a  organização  dicotômica  do  processo  educacional,  isto  é,  de  um lado, 

experiência de ressignificação docente através das atividades, situações reais de aprendizagem 

e, do outro, experiência de aquisição através do envolvimento do aluno.

Nesse sentido, insistimos, com base na análise aqui esboçada, que:

- A imagem que faz de si enquanto professor e a importância do ensino de língua, bem 

como a relação professor/aluno, professor/escola, determinam sua atitude em relação à prática 

que desenvolve. Isso significa, em outras palavras, que as representações que o professor faz 

de si, da instituição escolar e seus desdobramentos determinam a submissão ou resistência, a 

autonomia ou a subserviência, o compromisso ou a comodidade;

-  As atividades que proporcionam a participação dos professores e dos alunos como 

atores,  nas  quais  eles  possam  se  significar  como  produtores  e  não  apenas  como  meros 

executores e receptores de conhecimentos, configuram-se como espaços de constituição do 

sujeito e de identidade(s). 

A prática de ensino de língua não se constitui meramente na organização do conteúdo 

e  na abordagem de  regras  gramaticais, mas,  a  nosso  ver,  deveria  apresentar-se  como um 

momento em que:

- (a) constitui-se a maneira de aprendizagem concreta e significativa. O professor que 

opta por inserir e realizar atividades significativas, quais sejam: seminários, amostras literárias 

e jornal escolar, etc., promove deslocamentos constitutivos de sua identidade e da identidade 

de seus alunos.

-  (b)  posicionar-se  como  professor-transformador  pode  proporcionar  ao  professor: 

reforço de autonomia pessoal, apropriação de um maior poder pessoal em relação a si-próprio 

e  ao  meio  envolvente12.  Ao  aluno,  de  se  identificar  como  sujeito  de  produção  de  saber, 

12 Termos utilizados por Nóvoa (1992, p. 138). 
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legitimando a construção da identidade e reforçando, de certa maneira, o ser e o estar no 

mundo hoje.

Não  se  trata  de  não  reconhecer  o  discurso  gramatiqueiro  de  ensino  de  língua  e, 

portanto, de defender uma ruptura decisiva. Reconhecemos a dificuldade de se promoverem 

atividades  significativas,  reconhecemos  a  necessidade  de  cursos  de  capacitação  e 

reconhecemos que só esses procedimentos não bastam para empreender caminhos alternativos 

que representem mudança.

Disso decorre, a nosso ver, a necessidade de repensarmos as concepções de prática e 

de  ensino  de  língua  portuguesa  veiculadas  nos  currículos  escolares.  Por  essa  razão,  esta 

dissertação trouxe problematizações referentes ao encaminhamento tecnicista que a  escola 

tem  dado  ao  fazer  docente.  Tecnicista,  porque  busca  modelar  um  professor  que,  sendo 

tecnicamente competente, guiado pela razão e consciente de suas ações, saberá desenvolver, 

com eficiência, o trabalho pedagógico; positivista, porque se ancora no desejo de controle dos 

programas curriculares (im)postos pelo discurso oficial legislador através das metas traçadas. 

Dessa  forma,  o  professor  é  alguém  que,  ao  mesmo  tempo,  gerencia  a  sua  própria 

instrumentalização  metodológica  e  científica  dada  pelo  PCN’s  e,  através  dessa 

instrumentalização e  de sua aplicação na  prática,  desenvolve  a  consciência  crítica  de  sua 

prática pedagógica.

Esta dissertação, como toda análise, também assume caráter libertador. Ao trazermos à 

baila alguns dos conflitos e contradições que se interpõem ao fazer docente, acreditamos ter 

contribuído para a problematização desse espaço pedagógico não enquanto o único momento 

de reflexão, mas enquanto um momento de auto conhecer-se, de se autodizer e de conseguir 

transgredir os dispositivos de normatização do fazer. 

Acreditamos  que  esta  pesquisa  aponta  para  a  necessidade  de  problematização  da 

constituição da identidade docente não somente em nível operacional, estrutural e de adoção 

dessa  ou  daquela  abordagem  de  ensino,  mas  requer  uma  séria  discussão  sobre  os 

determinantes históricos e sociais desse ensino. O resultados enfatizam que a identidade do 

professor de língua portuguesa está permeada de incertezas, inseguranças e conflitos, e que 

essa identidade é construída pela sociedade e também construída e corroborada pelo próprio 

professor de língua portuguesa.  Salientamos que as discussões sobre o ensino de língua e 

prática  docente  devem  priorizar  os  diferentes  aspectos  que  constituem  a  identidade 

profissional  do professor  e  que reforçam a  ideia  de  que a  identidade  é  construída  sócio-

historicamente na relação com o outro e está sempre em processo. Caso as discussões estejam 
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desgarradas  desses  determinantes,  estaremos  novamente  numa  concepção  tecnicista  de 

educação  em  que  o  fazer  prático  torna-se  calcado  no  desenvolvimento  de  técnicas  que 

direcionam a prática docente para mesmice ritualizada e averbada pelos órgãos competentes. 

Acreditamos,  portanto,  que  este  estudo  possa  dar  margem  a  investigações  que 

problematizem  questões  outras  que  ampliem  nossa  compreensão  sobre  o  processo  de 

formação identitária dos professores de língua,  especialmente no que se refere às práticas 

significativas constitutivas do sujeito, do discurso e da identidade.
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