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RESUMO 

 
 

 
Esta pesquisa toma como objeto de reflexões e análise o ambiente da sala de aula e 
mais especificamente, a „aula‟, momento em que o professor coloca em prática o 
trabalho docente. A partir de estudos e de conhecimento empírico sobre a temática, 
alguns questionamentos se destacaram como elementos norteadores da presente 
investigação: como o professor imagina sua aula e de onde vem esse imaginário, o 
que ele ensina para além dos conhecimentos sistematizados e se ele passa juízos 
de valor nesta atividade. Com o intuito de trabalhar esta problematização, busca-se 
investigar algumas concepções que norteiam o processo de formação do professor, 
no que diz respeito aos conceitos sobre “aula”, “aluno” e “conteúdo”. O objetivo geral 
é investigar se há algum intervalo entre o que dizem os professores sobre o que 
seria uma aula e o que, em aulas gravadas, esses professores realizam como 
prática. Na perspectiva de alcançar o objetivo proposto, a pesquisa baseia-se na 
concepção de que toda sequência de enunciados oferece lugar à interpretação. 
Tendo como referencial teórico a Análise do Discurso de Linha Francesa, pautam-se 
as análises nestes pressupostos teóricos, como as noções de Sujeito e de 
Formação Social, Ideológica, Discursiva e Imaginária, dentre outros, que são 
trazidos para a discussão. O corpus da pesquisa constitui-se de sequências 
discursivas resultantes de entrevistas e gravações de aula de seis professores de 
uma instituição de ensino superior privada, de um curso de Administração. De modo 
geral, consideram-se o professor e o aluno como representantes de lugares 
determinados na estrutura de uma formação social, o que permite construir 
interpretações sem a pretensão de generalizações. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Formação Imaginária. Sequências Discursivas. Professor. 

Aula. 
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ABSTRACT 

 

 

This research takes as an object of reflection and analysis the classroom 
environment and more specifically, the 'class', the moment the teacher puts the 
teaching work in practice. Based on studies and empirical knowledge about the 
subject, some questions stand out as guiding elements of the present investigation: 
how the teacher imagines his classroom and where that imaginary comes from, what 
he teaches beyond systematized knowledge and if he passes value judgments in this 
activity. In order to deal with this problematization, it is sought to investigate some 
conceptions that guide the teacher formation process towards the concepts about 
"class", "student" and "content".  The general objective is to see if there is any gap 
between what theachers say that a lesson would be and what, in recorded lessons, 
these teachers have performed as practice. In the perspective of reaching the 
proposed objective, the research is based on the conception that every sequence of 
statements offers possibilities of interpretation. Having as theoretical reference the 
Discourse Analysis of the French Line, the analyzes are based on these theoretical 
assumptions, such as the notions of Subject and Social, Ideological and Discursive 
Formation, among others, that are brought to the discussion. The corpus of the 
research consists of discursive sequences resulting from interviews and class 
recordings of six teachers from an educational institution. In general, the teacher and 
the student are considered as representatives of determined places in the structure 
of a social formation, which allows constructing interpretations without the pretension 
of generalizations. 
 

KEY WORDS: Discourse Analysis. Discursive Sequences. Teacher. Class. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse pela prática pedagógica1 tem sido recorrente no meu processo de 

formação, tanto acadêmico quanto profissional. Professora ao longo de trinta anos 

em escola pública e há quinze anos em Ensino Superior, tenho sempre ouvido de 

colegas o questionamento sobre o porquê de os alunos não aprenderem e só 

reproduzirem o mínimo do que é ensinado em sala de aula e a repetição de que “no 

meu tempo não era assim”. Estes questionamentos não levam em consideração o 

lugar que eles ocupam e que, ao adentrar em sala, eles não ensinam apenas teoria, 

mas tudo aquilo que os formam ao longo de sua vida: a religiosidade, a família, as 

questões culturais e todo o processo de formação acadêmica. Então de que 

aprendizagem estão falando, que reprodução estão questionando, ou melhor: se o 

espaço em que o professor atua é a sala e a aula acontece numa relação mediada 

pela linguagem, o que ocorre no momento em que o professor ocupa a posição de 

alguém que ensina e o aluno, de alguém que aprende?  

Embasada nos estudos desenvolvidos pela Análise do Discurso de Linha 

Francesa (doravante AD), busco compreender se, por meio da linguagem, 

atravessada por não-ditos que produzem sentidos, o professor coloca em prática o 

que acredita ser uma aula. Se a sala de aula é vista, imaginariamente como um 

espaço de aprendizagem dos conhecimentos, ditos científicos, busco investigar o 

que caracteriza uma aula e que ultrapassa o que afirmam os discursos presentes no 

processo de formação dos professores ou o que historicamente tem sido recorrente 

na fala daqueles que ensinam e “dão aulas”.  

O caminho para problematizar estas questões se fundamenta nas bases 

conceituais da AD, que se funda no entrelaçamento de alguns conceitos, como a 

língua é um construto social e, apesar de ser a mesma para todos, é a base para 

processos discursivos distintos; a maneira como o homem concebe o mundo é 

determinada pelas condições sociais em que vive e o sujeito não controla a sua 

relação com a linguagem e não tem consciência do sentido que produz pela língua. 

Tendo, portanto, como base os pressupostos da AD, que permite descrever e 

interpretar a constituição, a formulação e a circulação dos sentidos na sociedade, 

mediante a articulação necessária e indissociável com a história, conforme palavras 

                                                             
1
 Prática pedagógica entendida como prática social carregada de teoria, mas que tem finalidades, 

objetivos e propostas e que não se desvincula da formação social em que se encontra o sujeito. 
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de Pêcheux (1997), parto do princípio de que a prática discursiva do professor em 

sala de aula, com o intuito de ensinar conhecimentos socialmente produzidos induz 

posicionamentos, modos de pensar e tomadas de posição que deixam transparecer 

a presença do simbólico, do ideológico e da política. Assim, entendo que todos os 

enunciados oferecem lugar para interpretação, pois eles são formulados por 

determinações sucessivas de enunciação e são caracterizados por colocar o “dito” e 

rejeitar o “não dito”. Eles são tomados, aqui, não como advindos do professor, mas 

como “operações que regulam a retomada e a circulação do discurso” (ACHARD, 

2007, p.17), visto não como sinônimo de transmissão de informação, o que 

pressupõe linguagem em funcionamento e “relação entre sujeitos afetados pela 

língua e pela história, em um complexo processo de constituição e de produção dos 

sentidos” (PÊCHEUX, 2010, p.81). 

Entender que a língua é sempre atravessada pelo histórico e pelo social 

permite perceber a presença de posições históricas socialmente construídas e que 

os enunciados, materializados em superfícies discursivas, constituem e são 

constituídos por práticas de linguagem.  No que tange à sala de aula por onde 

perpassam os mais diferentes discursos (científicos, religiosos e políticos, entre 

outros), tem-se um espaço em que a prática pedagógica reproduz/transforma 

ideologias que determinam comportamentos e modos de pensar. Estes postulados 

são discutidos e analisados por muitos pesquisadores da área da educação.  

Há necessidade de pesquisar como os enunciados proferidos estão inseridos 

na rede institucional que os professores representam. As disciplinas ministradas, a 

organização da instituição escolar, neste caso, uma faculdade particular, as 

propostas de ensino, o horário de funcionamento, a forma como os professores se 

relacionam em sala com os estudantes, tudo situa a posição/posicionamento 

ocupados pelo professor ao ministrar suas aulas.  

Assim, entendo que as análises de enunciados produzidos em sala permitem 

analisar como se configura uma aula: não aquela que é tida como informativa e 

formativa e que transmite conhecimentos científicos, mas outra, que se manifesta 

nos momentos em que o professor apresenta, por meio de ironia, de repetições e de 

comentários, vistos como condição de produção dos discursos, valores e crenças 

que se cristalizam socialmente, além de deixar entrever que o que diz sobre sua 

prática nem sempre ocorre durante o espaço efetivo de atuação da docência. 



12 
 

Nas condições em que estes enunciados são proferidos, percebe-se que o 

professor reproduz a forma de pensar socialmente construída, por meio de 

repetições e regularizações repassadas histórica e discursivamente. O sujeito 

professor enuncia a partir de uma posição e de um determinado momento histórico e 

o faz representando a instituição de que faz parte, que o “autoriza” a transmitir 

conhecimentos socialmente produzidos. 

A formação do professor não ocorre a partir de escolhas individuais, mas de 

infinitas filiações históricas, que são carregadas de imagens, de palavras de outros, 

de narrativas, de textos, de discursos outros, que permitem localizá-lo tanto no 

tempo, quanto na posição que ocupa. Essa formação é constituída em todas as 

instâncias, seja familiar, espaço mais privado, seja pública, espaço das instituições, 

como na escola, por exemplo, o que impede que o sujeito seja dono do discurso, de 

percebê-lo ou manobrá-lo de forma consciente. Há, portanto, um discurso de 

professor que se efetiva em uma sala de aula, na escola e na sociedade. Ele ocupa 

uma posição instituída historicamente que lhe permite dizer o que diz e entrar em um 

espaço físico para “ensinar”.  

Interessa, enquanto pesquisador, entender, de início, que o “sujeito” não é 

dono do discurso, que se forma pelo esquecimento do que o determina. Parto, então 

do princípio de que, ao ocupar determinada posição, o sujeito se configura pela 

forma como é interpelado pela Formação Discursiva (doravante FD) que o domina, 

ou seja, o sujeito é determinado pela ideologia que o constitui socialmente. 

Desenvolvo ao longo do trabalho, a premissa de que não é o sujeito que enuncia, 

mas a FD que o caracteriza a partir de suas Condições de Produção (doravante 

CPs). 

Em face dessas considerações iniciais, a discussão apresentada gira em 

torno de enunciados produzidos por seis professores em uma instituição privada de 

ensino superior, que foram obtidos por meio de questionários e aulas gravadas em 

sala. Os enunciados foram transcritos e analisados sob o viés da AD com o objetivo 

de investigar se o que o professor tem como concepção de aula corresponde ao que 

ele efetiva na prática de sala.  

 Acredito que, ao analisar enunciados produzidos em situação de aula e 

perceber como os sentidos circulam, entendendo que “o sentido não é um, é muitos” 

(ORLANDI, 1995, p.38), infiltro-me no universo linguístico, ideológico, social e 

histórico para interpretar e compreender como eles são construídos e repassados 
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em sala de aula e posso refletir sobre este discurso. Utilizo-me aqui da acepção de 

“sentido”, conforme orienta Pêcheux (2009, p.146), para o qual “o sentido de uma 

palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc., não existe „em si mesmo‟, mas 

é determinado pelas posições ideológicas”, ou seja, as palavras, expressões mudam 

de sentido dependendo daqueles que as empregam. Dessa forma as palavras não 

têm sentido, mas efeitos de sentido atrelados a CPs diversas.  

Os estudos em AD foram desenvolvidos, inicialmente, a partir de discursos 

“fechados”, como o discurso comunista, de direita ou socialista; hoje ela se volta 

também para outros discursos, denominados como ordinários: mediáticos, 

escolares, cotidianos, entre outros. Em um espaço como o da sala de aula, 

legitimado como um espaço de “coisas a saber”, há toda uma relação que já está 

estabelecida socialmente, ou seja, o papel do professor como aquele que ensina e 

do aluno como aquele que aprende: o professor fala e o aluno ouve. Nessa relação 

“pedagógica”, são reproduzidos dizeres que possuem origem desconhecida, no 

sentido de que, ao dizer, não se sabe de onde vêm, como se, ao falar do papel da 

mulher, da mãe, da moeda e da economia, o professor falasse como sendo a origem 

dos saberes repassados, sem se dar conta de o que diz é constitutivo de uma 

memória discursiva e que tudo já foi dito em outros momentos, mas que, ao serem 

atualizados, eles podem vir carregados de “novos” sentidos. 

O professor diz e age conforme projeta a imagem do que é ser professor e do 

que é ser aluno. Esse jogo de imagens está vinculado à FD a que pertence, a qual 

cria um efeito de realidade e de evidência. O mesmo ocorre em relação ao 

imaginário do que seja uma aula.  Seu discurso se configura a partir de uma 

formação imaginária, de que ele ensina e o aluno aprende, construída a partir de 

outros discursos sobre o espaço de sala de aula. Há fronteiras, que são limites 

simbólicos, dados pela linguagem e, que por isso mesmo, são eficazes; a aula é 

estabelecida por meio da relação de interlocução entre aluno e professor, havendo 

claros limites para ambos sobre o que pode e deve ser dito, mas algo falha nessa 

relação em termos de discurso. 

Na aula, há repetição de palavras de outros e de conhecimentos produzidos 

em outros momentos e em outras condições. Ao trazê-los para a sala de aula, eles 

vêm modificados, ora parafraseados, ora transgredidos, mas sempre carregados de 

ideologia. Se é a partir do sujeito, em situação de interação, que são compreendidas 

as diversas relações sócio-históricas que caracterizam uma sociedade, o professor 
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não só transmite conhecimentos científicos que são socialmente produzidos ao 

longo da história. Ele repete as representações e sistemas de identidades relativos 

às CPs e o que diz sobre sua prática não se efetiva enquanto aula. 

Ainda: se o sujeito histórico produz enunciados que são acontecimentos2 

discursivos que ocorrem numa determinada situação histórica, a identificação dos 

sujeitos, o compartilhamento de uma cultura e a situação de diálogo configuram 

essas relações ou essas posições. 

Para delinear a pesquisa, proponho apresentar, no primeiro capítulo, uma 

abordagem histórica sobre a escola, enquanto instituição de ensino, em seus vários 

níveis, já que esse é o lugar do qual falam os sujeitos dessa pesquisa. Ao realizar 

essa abordagem, busco compreender como se dá o processo histórico de 

configuração do discurso do professor. 

No segundo capítulo, apresento uma abordagem sobre os pressupostos da 

AD, sem ter a preocupação em distinguir as fases AD 69, AD 75 e AD 88 e busco os 

principais fundamentos teóricos para o desenvolvimento desta tese, como a questão 

do sujeito e da ideologia e as noções de formação social, ideológica e discursiva.  

No terceiro capítulo, sistematizo os fundamentos teóricos da metodologia 

utilizada, bem como o delineamento do corpus da pesquisa, que foi coletado por 

meio da análise das respostas produzidas pelos professores nas entrevistas e dos 

enunciados produzidos em sala de aula.   

No quarto capítulo, começo as análises, a partir dos enunciados produzidos 

pelos seis professores em situação de sala de aula, os quais foram transcritos e 

analisados a partir da base teórica da AD. Inicio uma discussão sobre a aula como 

um gênero e fundamento a partir dos estudos Bakhtinianos. Utilizo-me do discurso 

do professor em sala de aula e parto do princípio que ele ocorre em uma 

determinada CP, que permitem enunciados que não podem ser desvinculados da 

história, da sociedade e da própria prática docente. 

Chego, assim, a algumas considerações que me permitem entender melhor o 

momento da aula, sem propor finalizações ou fechamentos, mas apenas uma 

reflexão de quem há trinta anos ocupa esse espaço. 

  

                                                             
2
 Acontecimentos que se inscreveram na memória e que constituem a FD de que professor é suporte, 

que fixam o que é uma aula, como deve ser ministrada e quais são os saberes sobre a sua formação 
pedagógica. Conceito deslocado de Pêcheux para se pensar a aula. 
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2 A ESCOLA  

 

A história, seja ela de um momento ou de uma época inteira, traz uma 

possibilidade de entender atitudes, fatos acontecidos e comportamentos, para além 

da avaliação superficial dos sujeitos que os vivenciam. Assim, ao falar do discurso 

de professores, que estão inseridos em uma instituição de ensino, procura-se, neste 

capítulo inicial, localizá-los historicamente, para entender o espaço escolar e a 

instituição de ensino. O que mudou ao longo da história e o que permanece para o 

professor dizer, ou não: o que ele diz? 

Para buscar responder a essa indagação, neste capítulo, parto do que diz 

Maziére (2007) sobre a proposta da AD: as interpretações, sejam elas quais forem, 

precisam levar em conta dados da língua e da história, considerando as 

capacidades linguísticas reflexivas dos sujeitos falantes, recusando-se a pôr na fonte 

do enunciado um sujeito dono do discurso. Por isso, ao propor aqui analisar o 

discurso do professor em sala de aula, falo em prática discursiva, já que se trata da 

posição que ocupa o sujeito enunciador e não do sujeito professor3. Essa questão do 

sujeito em AD se entrelaça com os trabalhos de Althusser (2002), Lacan (2008) e 

Pêcheux (2009, 2010, 2012). As discussões diferem em cada autor, porém há uma 

constatação em todos: o sujeito não é um ser empírico e nem é senhor do discurso. 

 Althusser (1987) discute a questão da ideologia e chega à questão do sujeito. 

Voltado mais para a problemática das instituições como mantenedoras da realidade, 

o autor afirma que a existência social das ideologias é absolutamente inseparável 

das instituições, pois é a partir delas que as práticas, rotinas, costumes e cerimônias 

se manifestam. São essas atividades constantes das instituições que convertem 

indivíduos em sujeitos. 

Para Althusser (1996), é por meio do sistema educacional e de outras 

instâncias e instituições que é assegurada a continuidade das CPs da sociedade. 

Mas, a escola detém, para o autor, o papel dominante nas formações sociais, pois 

mantém e reproduz as condições sociais vigentes. Para além dos conhecimentos 

técnicos e científicos, as instituições de ensino repassam “normas” de bom 

comportamento e ensinam a se adaptar ou a se sujeitar à ideologia dominante ou ao 

domínio de sua prática. 

                                                             
3 Para a Análise do Discurso não há um sujeito enunciador portador de escolha, intenções, decisões, 

mas a trata-se da posição sujeito projetada no discurso. (Pêcheux, 2010).   
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Os professores, interpelados pela ideologia, representam a escola, vista como 

um ambiente neutro, em sua maioria e nem sequer chegam a suspeitar do trabalho 

que o sistema (que é maior do que eles e os esmaga) os obriga a fazer e do quanto 

se empenham, em todo seu coração e habilidade, para executá-lo da forma mais 

esmerada (os famosos novos métodos!). Tão pequena é a desconfiança deles de 

que sua própria dedicação contribui para a manutenção e para a alimentação dessa 

representação ideológica da escola, o que ajuda torná-la hoje natural, 

indispensável/útil e até benéfica. (ALTHUSSER, 1996, p.123) 

A escola é apresentada como uma instituição aberta a todos, que oferece 

disciplinas nas diferentes áreas do saber, que, historicamente, carrega a visão de 

ser transformadora da realidade, que possui projetos de atendimento a todos, que 

conta com discursos pedagógicos que orientam o que é ser professor, que tem uma 

visão de aluno idealizada e que possui um discurso de ser democrática e aqueles 

que não passam por ela acabam sendo julgados e condenados como fracassados. 

 A escola vista como transformadora da realidade sempre respondeu a 

determinados interesses sociais, políticos e econômicos e sempre esteve atrelada 

ao grupo que a mantém, portanto, não há como desvinculá-la de interesses para 

além do que se propaga a seu respeito. Desde seu início, antes mesmo de se 

estabelecer como instituição, já havia um direcionamento da escola sobre quem 

podia ter acesso aos conhecimentos. 

Segundo Manacorda (1992), ao remontar a história da escola, em seu início, 

no Egito, reconhecido como berço comum da cultura e da educação, há provas do 

processo de inculturação reservado às classes dominantes e da escola como forma 

de exercício do poder. Nesse processo, encontram-se termos, palavras e 

expressões que demonstram a existência de grupos sociais presentes na sociedade 

que caracterizam as divisões de classes sociais sempre existentes, além de textos 

documentais que indicam a introdução aos comportamentos e à moral do poder, 

com preceitos morais e comportamentais rigorosamente em harmonia com as 

estruturas e as conveniências sociais dominantes. 

 Em torno de sábios, como apresenta Geraldi (2010), de início, o que havia era 

a reunião de um sujeito que pensava com outros sujeitos, que não eram alunos, mas 

discípulos. O escrito tornava-se provérbio: eles eram espécies de profetas. A palavra 

„sábio‟ designava os que sabiam muito ou que tinham conhecimentos profundos, 
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isso os autorizava a “aconselhar” e a dizer como as pessoas deveriam se comportar 

ou agir. Eis um exemplo apresentado por Manacorda (1992): 

 
Emenda-te perante teus olhos. Cuida para que outros não te 
corrijam... Cria um lar: casa com uma mulher forte, nascerá para ti 
um filho macho. Constrói para teu filho uma casa...Torna tua morada 
ilustre na necrópole. Procure adquirir uma propriedade de campos 
que recebam inundação... (MANACORDA, 1992, p. 13). 

 

Os conselhos práticos passados do mestre para o discípulo eram 

reproduzidos nas famílias, com o intuito de continuidade dos valores morais e 

comportamentais. A posse de uma casa, a ideia de filhos “machos” e o respeito pela 

comunidade se davam pela aquisição de bens. E não é necessário discutir muito, 

para entender que isso não era para todos: eram ensinamentos dirigidos aos filhos 

de faraós e daqueles que ocupavam um lugar de destaque social. 

 Os mestres primavam pelos ensinamentos da arte de falar, vista como um 

treinamento para os pertencentes à classe dominante, que deveriam possuir “a 

palavra que convence” (MANACORDA, 1992, p 16). Como exemplo disso, um 

ensinamento passado pelo faraó ao filho era: “Sê um artista (hemme) da palavra, 

para seres potente. A língua é a espada do homem... O discurso é mais forte que 

qualquer arma”. (MANACORDA, 1992, p.18). Ou seja, ensinava-se o homem a 

adquirir bens, para ser respeitado, e a dominar a palavra para, a partir de discursos 

proferidos, acalmar a multidão e manter o poder. E eram as “escolas” as 

responsáveis por esses ensinamentos; elas tinham sede nos palácios. Havia outra 

escola direcionada para as novas classes não pertencentes às dominantes, porém 

era dirigida pelos Demagogos ou pelos Charlatães. As escolas iniciais cumprem 

assim o seu papel de mantenedoras do estado e a divisão social existente. 

Com a escrita e o desenvolvimento humano, político e cultural, o profissional 

que passa a ser o responsável pela transmissão dos conhecimentos eruditos e da 

tradição com seus rituais é o escriba, aquele que se torna perito na escrita. Mestre 

dos filhos dos reis e de outros nobres, desempenha um papel significativo no modo 

de transmissão dos conhecimentos. A escola começa a se constituir como 

instituição, com materiais didáticos, com rolos de papiro e com textos literários. Os 

livros passam a ser a bagagem de um sábio e a escola era um lugar onde se 

estudava com o objetivo de se tornar um escriba, função de prestígio e autoridade. 
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Olhando para a origem da escola e do professor, tem-se um quadro que se 

apresenta da seguinte forma: uma escola para a classe dominante, repassadora de 

conhecimentos práticos voltados para a obtenção de prestígio social, casamento, 

filhos homens e propriedades, acrescidos dos conhecimentos do bem falar, com o 

intuito de dominar o discurso para a manutenção do poder; e quem transmitia esses 

conhecimentos eram os sábios que se dedicavam aos estudos. Para as classes 

menos favorecidas, não há preocupação; elas apenas devem permanecer em sua 

condição de subserviência.  

Já, na Grécia, há aspectos relativos à origem da escola semelhantes ao 

histórico da educação egípcia, porém se percebe um conflito entre duas tradições 

culturais: para os governantes, uma escola que preparava para as tarefas do poder, 

a partir do bem falar, do pensar e do fazer, o que se assemelhava à escola egípcia. 

Os que tinham cargos de poder continuavam com a mesma estrutura de escola. 

Para os produtores, não havia escola, mas começa a ocorrer um treinamento para o 

trabalho; os filhos observavam e imitavam os adultos. (MANACORDA, 1992, p.24).  

Há uma clara distinção entre dominantes e dominados. Para a formação dos 

indivíduos da classe dominante, há a “carreira” de guerreiros na juventude e políticos 

na velhice; para as classes excluídas, a reprodução da condição social vivida. Os 

chamados escudeiros serão os primeiros educadores, pois era o que se valorizava 

na época: ser um guerreiro.  Só mais tarde haverá um conflito entre os dois modelos 

de educação: o torneio poético de Homero, considerado o educador de toda Grécia, 

e a do povo de produtores, liderado por Hesíodo, representante da civilização 

agrícola. Começam as discussões filosóficas sobre o conhecimento. 

Essa divisão trará como consequência o nascimento da escola de Letras e a 

consolidação de quatro disciplinas: gramática, ginástica, música e desenho. A figura 

do ofício de mestre não era de grande prestígio: havia uma divisão entre os 

grammatistés, os grammatikós e o rhétor. Geralmente, o mestre pertencia à classe 

economicamente privilegiada, mas desceu na escala social e exercia o ofício de 

mestre. Os grammatistés (letras) recebiam um baixo salário e eram pedagogos 

pagos pelos pais. Os grammatikós (gramática) lecionavam na escola e o rhétor 

(oratória) era o mestre dos mestres. 

De acordo com Manacorda (1992), a escola evoluiu a partir das contribuições 

financeiras de particulares, de cidades ou de soberanos até se tornar uma escola de 

Estado. Platão distinguia a instrução privada da pública, e Aristóteles, em fim do 



19 
 

século IV a.C., informa que a instrução ainda era privada, na maioria das cidades. 

Segundo o autor, documentos indicam que a estatização das escolas foi ocorrendo 

aos poucos, trazendo informações sobre ginásios, palestras, escolas de gramáticas 

e pagamento de salários aos mestres. 

Pelo que se percebe, a escola vai tomando forma como instituição de ensino. 

Sai dos palácios e passa a ter um espaço próprio para ensinar, sendo aos poucos 

estatizada, com objetivos para o ensino sendo estabelecidos. Começa a divisão 

entre a escola privada e a pública e os mestres passam a receber salários pelo 

exercício de ensinar. 

Essa evolução terá repercussão na escola romana. Apesar de ser chamada 

de escola de gramática, tinha como característica a cultura geral. Nela se aprendia 

um pouco de tudo, lia-se, escrevia-se, falava-se, tinham-se os conhecimentos 

literários e os científicos ou, como se dizia na época, artes sermocinales, artes 

reales, trivium e quadrivium.  O ensinamento ocorria a partir da leitura de textos da 

tradição literária e as ciências tinham como base os poetas, que eram inspirados 

pelos deuses e a eles era reservado todo o saber. Percebe-se a centralidade dos 

conhecimentos elaborados, sendo a linguagem o principal meio de transmissão. 

Em suas pesquisas, Manacorda (1992) observa que, às crianças, cabia a 

repetição do que diziam os mestres; a memória era o instrumento principal do 

ensino. Documentos comprovam que o pavor e o tédio da escola eram lugar comum. 

Os ensinamentos tinham um caráter sacro e esotérico e era reservado a um grupo 

fechado. Apesar dos avanços na área técnica, a escola continuava primando pela 

memória e, muitas vezes, exigia dos alunos a memorização de coisas banais. A 

escrita também seguia um método mecânico, assim como a matemática: 

 
Além do sadismo pedagógico generalizado e do enfado de uma 
didática repetitiva, pelo menos no que diz respeito aos primeiros 
níveis de instrução, é exatamente o abismo que separa a escola da 
vida, a insignificância de seus conteúdos, que coloca a escola em 
discussão, não somente entre os incultos, que não chegam a ver 
seus aspectos positivos, mas também entre filósofos sérios e entre 
os melhores mestres. (MANACORDA, 1992, p. 93). 

 

 Observa-se nesse momento o início da discussão crítica sobre a escola e a 

educação, que ocorre tanto externa como internamente à instituição escolar. Apesar 

das contradições existentes, a escola se torna uma instituição consolidada, tendo 
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mestres não muito valorizados economicamente, que atendiam a uma pequena 

parcela da população, com uma diminuição de frequência, que iniciava nos primeiros 

graus até os mais elevados, isso em meados dos anos 300 d.C., em Roma. 

De acordo com Manacorda (1992), em 372 d.C., há comprovação da 

estatização das instituições escolares e os mestres passam a receber salários de 

acordo com o grau de instrução. Essa escola, designada como clássica, sofrerá ao 

longo dos anos mudanças significativas, principalmente com a ascensão das 

chamadas escolas cristãs. São os papas, da igreja católica, que passam a 

determinar o que deve ser ensinado nas escolas e não mais os imperadores. 

Ninguém podia ser admitido na igreja que não soubesse ler e os textos utilizados 

eram as histórias bíblicas, usadas como forma de aculturação das tradições práticas 

e isso se dava também pelo método da memorização e repetição.  

A escola enquanto instituição de ensino não muda: altera-se a relação de 

poder na sociedade e a igreja passa a deter o poder e determinar o que pode e deve 

ser ensinado nas escolas. Impregnado do discurso religioso que pregava a 

igualdade, o cristianismo marca uma separação importante em relação às escolas 

anteriores, pois oferece instrução às classes populares; tem início, aí, a chamada 

instrução pública e obrigatória.  

As paróquias passam a ser as escolas e os bispos e sacerdotes, os mestres. 

Como não havia muitos sacerdotes com instrução, houve um declínio em relação ao 

ensino. Porém, com o tempo, foram se desenvolvendo diferentes escolas: uma para 

os leigos, nas principais cidades; outra chamada eclesiástica, com o objetivo da 

formação profissional dos clérigos; e uma terceira, que ficava nos mosteiros, 

reservadas aos oblatos: aqueles que se dedicavam à igreja, mas sem professar os 

votos, sem excluir os leigos. Os salmos, a música, o canto, o cálculo, a gramática e 

os dogmas sagrados era o que se ensinava nessas escolas. (MANACORDA, 1992). 

Com a passagem do tempo, os bispos e párocos transferiram a tarefa de 

ensinar para os magischola e, posteriormente, este a transferiu para os proscholus. 

Por volta de 1215, conforme Manacorda (1992), a igreja confirma a obrigatoriedade 

de ensinar gratuitamente; o magischola é eleito pelo bispo e a instrução deve ser a 

gramática e as demais disciplinas, além da obrigatoriedade do ensino de teologia. 

Aos mestres de teologia, é concedido o direito de receber um ordenado para 

aperfeiçoar seus estudos. Essa abertura proporcionou os chamados mestres livres, 
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que começaram a ensinar fora das escolas episcopais. Isso ocorreu devido ao 

surgimento das comunas, principalmente na Itália. 

A saída dos mestres da igreja resultou nas primeiras universidades voltadas 

inicialmente para três campos do saber: artes liberais, medicina e direito e, mais 

tarde, o direito canônico. Grande parte do ensino ocorria de forma catequética, com 

diálogos entre o mestre e o discípulo. Por muito tempo, foi essa estrutura que 

permaneceu: as escolas atendiam meninos, em regime de internato e o ensino era 

repassado com o intuito de fortalecer a igreja nos seus dogmas e aqueles que se 

destacavam prosseguiam seus estudos. A alguns, dependendo das condições 

econômicas que a família possuía, era dado o direito de entrar nas universidades, 

pois se associavam e contratavam um professor que ensinava sobre algum dos 

temas das chamadas “essências universais”.  

Como não havia idade para o ingresso e, muitas vezes, o espaço não era 

favorável, como os mosteiros, segundo Manacorda (1992), há registros de textos em 

que os mestres idealizavam uma escola que fosse construída em lugar livre e de ar 

puro, onde os discípulos pudessem ler e aprender tudo o que o mestre lhes 

ensinava: havia uma busca da escola ideal: ensinar para que todos aprendessem. 

Com o passar do tempo, a igreja perde espaço de poder político, econômico e 

social e a escola se transforma em um processo de adaptação aos moldes de uma 

sociedade capitalista. Há o desenvolvimento de uma burguesia urbana, que passa a 

exigir um processo de formação para o trabalho e de grupos que desenvolvem o 

mesmo ofício e se organizam a partir de estatutos. Os novos modos de produção 

exigem uma mudança na relação entre quem ensina e quem aprende: não há uma 

separação entre escola e trabalho, ou seja, o próprio trabalho é a escola. Nessa 

relação, vão se acrescentando os aspectos intelectuais. (MANACORDA, 1992). 

Começam as formações profissionais, em que o pai encaminhava os filhos 

para que aprendessem uma profissão e pagavam ao mestre-patrão para isso.  Com 

o desenvolvimento das profissões, as escolas começam a se desenvolver e os 

mestres, aqueles que ensinavam a gramática, a ler e a escrever, começam a 

aumentar. Surgem as escolas comunais: 

 
Mestres autônomos, mestres com proscholus, mestres associados 
em “cooperativas”, mestres capitalistas que assalariam outro mestre, 
mestres pagos por corporações, mestres pagos pelas comunas: 
nesta variedade de relações jurídicas, estamos perante a escola de 
uma sociedade mercantil que, quase totalmente livre da ingerência 
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da igreja e do império, vende sua ciência, renova-se e revoluciona os 
métodos de ensino. (MANACORDA, 1992. p. 174). 

 

 Com isso, a atividade prática se intelectualiza. Livros são escritos inicialmente 

voltados para o comércio com informações necessárias aos mercadores, como 

contabilidade e diários. Tem-se o início de uma nova ciência, que não entrou 

inicialmente nas escolas, mas que contribuiu para a formação de muitos homens no 

período. Ao mesmo tempo, surgia, com os humanistas, outra escola que substitui as 

escolas episcopais/paroquiais e cenobiais. Os centros de elaboração cultural saem 

das universidades e passam às academias, que se voltam à discussão da formação 

do homem. Enquanto ensino, a gramática é vista como essencial: o mestre devia 

desenvolver na criança o hábito da conversação, elogiá-la quando falasse 

corretamente e corrigisse quando errasse. 

Com as mudanças sociais ocorridas e, posteriormente, com a Reforma 

luterana, a escola toma novos rumos e é assumida como pública, voltando-se para a 

formação dos cidadãos: ocorre “a tomada da consciência do valor laico, estatal da 

instrução, concebida não mais como algo reservado aos clérigos, mas como 

fundamento do próprio Estado”. (MANACORDA, 1992, p. 199). Deve-se notar que a 

escola representa um espaço de formação do cidadão e responsabilidade do estado. 

Porém, contrária às mudanças políticas e econômicas, as igrejas católicas, 

com o Concílio de Trento, reorganizam as escolas das igrejas metropolitanas e dos 

mosteiros, regulamentando o ensino da gramática, das sagradas escrituras e da 

teologia, ficando tudo sob o controle do bispo. São oriundos desse período os 

seminários, criados para a formação do clero, e as escolas dos jesuítas, 

consideradas o exemplo mais bem sucedido de escolas para leigos. Em 

contrapartida, as escolas denominadas cristãs vão se fortalecendo. As demandas 

sociais exigem profissionais capacitados para o mercado e as universidades 

públicas se desenvolvem.  

Comenius4, mais tarde, propõe uma escola para todos, com a valorização de 

todas as metodologias: “Educar humanamente todos os homens torna-se o grande 

objetivo da educação moderna” (MANACORDA, 1992, p. 236). Não interessava se 

fosse por meio do paternalismo, assistencialismo ou qualquer outro meio. O saber 

passa a ser classificado e atualizado por meio de enciclopédias. Em Rousseau, mais 

                                                             
4  Na obra Didática Magna. 
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tarde, observa-se o delineamento de uma pedagogia inovadora e libertadora, porém 

trazia na base a concepção de que o indivíduo fazia escolhas em relação ao ofício 

que queria exercer na sociedade. 

Com a revolução industrial, ocorre o surgimento das fábricas e com elas a 

escola moderna. Esta propunha uma instrução pública, gratuita e necessária para 

todos. Os conteúdos5 voltavam-se para as ciências e as letras, estabelecendo uma 

relação estreita com a vida social e produtiva. Havia necessidade de instruir os 

novos trabalhadores para que conseguissem responder às demandas das indústrias, 

dividindo aqueles que seriam os operários e aqueles que comandariam. Nesse 

sentido, duas questões se apresentavam em relação à escola: conduzir uma 

instrução para o trabalho ou uma instrução para técnica profissional. O que ocorre é 

a criação de escolas científicas, técnicas e profissionais. 

Além disso, outra questão se levantava: como ensinar e quais métodos 

utilizar? De acordo com Manacorda (1992), estas questões eram levantadas devido 

à separação do conhecimento e da prática. Tem início, então, as escolas infantis, 

pautadas nas ideias tanto religiosas quanto idealistas de que é preciso educar desde 

cedo a criança para a religiosidade como também para a atividade laborativa. As 

escolas vão se transformando e recebendo cada vez mais conteúdos científicos e 

técnicos direcionados a todas as classes produtoras. Essa nova organização vai 

atingir as universidades, que deixam de ter um caráter abstrato e universalístico e se 

voltam para as especializações. 

Há, ainda, outra questão a ser levantada: a escola era gratuita e para todos, 

porém poucos conseguiam chegar aos mais altos graus de instrução. Perpassava 

nos discursos da época a ideia de quem nem todos foram feitos para pensar, 

devendo, então, aprender o ofício e aceitar sua função na sociedade. 

(MANACORDA, 1992). Com as escolas infantis, as teorias da psicologia infantil se 

propagam com todas as suas exigências e a escola fica diante de um impasse: de 

um lado, a formação profissional para o mercado, que precisa de especializações; 

de outro, a necessidade de respeitar o desenvolvimento da criança, tanto 

sensório/motor, quanto intelectual. Observa-se nesse momento a Psicologia, 

entendida como ciência, com todas as suas ramificações, ocupando espaço: esta é 

a base da chamada Escola Nova. 

                                                             
5
 Conteúdo entendido como os saberes próprios de uma disciplina, o conjunto de interesses 

temáticos, ou aquilo que justifica a existência de uma determinada disciplina. (BARROS, 2013). 



24 
 

Nesse processo de transformação, as escolas norte-americanas eram vistas 

como escolas de sucesso e que deveriam ser copiadas, já que demonstravam 

sucesso em seus métodos. A escola passa a ser vista como um ambiente bonito e 

atraente. Por outro lado, pensadores como Dewey, na década de 80, começam a 

discutir questões que estão presentes nos discursos até hoje: qual a relação entre a 

escola e a sociedade? Pesquisas da Biologia (teoria evolucionista), da psicologia 

experimental (Pavlov), da psicanálise (Freud), da psicologia (Vygotsky e Piaget, com 

suas divergências) provocaram uma nova formulação da pesquisa educacional e por 

consequência da escola. (MANACORDA, 1992) 

Com as constantes discussões e o desenvolvimento das escolas, começa a 

se formar um jovem mais atento ao papel da escola em sua vida e à percepção de 

que esta não corresponde ao que propõe: ondas de protestos fazem surgir novas 

críticas e novos projetos para a escola. Contradições entre os que aprendem e os 

que ensinam começam a se tornar gritantes, já que a escola não se restringe a uma 

elite, mas à totalidade dos adolescentes ingressantes nas escolas e separados no 

trabalho. Qual é o lugar da escola na formação dos homens em sua totalidade e isso 

é possível, são questões levantadas a partir do momento em que ocorre o ingresso 

de adolescentes no ensino secundário. 

Essa preocupação aumenta, pois, nas escolas do chamado terceiro mundo, 

há ainda uma escola arcaica, herança dos modelos antigos e predomina ainda o 

livro-texto com julgamentos expressos em notas e a disciplina imposta nas formas 

mais modernas de escola nova que se voltam para a participação do trabalho.  

Com a busca por uma educação para a humanidade, formam-se 

organizações e associações no mundo todo para a promoção da educação, tendo 

como sede a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO). Entre os inúmeros documentos dessa agência educativa, 

destaca-se o artigo presente na Declaração Universal dos Direitos do Homem: 

I. Cada ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, 
pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução 
elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será 
acessível a todos, bem como a instrução superior, está baseada no 
mérito. 
II. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento 
da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos 
direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução 
promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as 
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nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das 
Nações Unidas em prol da manutenção da paz.  
III. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de 
instrução que será ministrada a seus filhos. (DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948). 

Há nesta declaração encaminhamentos para todas as nações e isso muda os 

rumos que a educação e, por conseguinte, a escola tomam. Associações, sindicatos 

e grupos se formam em todos os continentes com o objetivo de discutir, debater, 

rebater e defender a educação como direito a todos. Em uma sociedade que se 

transforma estruturalmente, necessitando de mão de obra diferente da existente, é 

na escola que se conseguiria de forma mais rápida essa formação. 

Na América Latina, a partir dos anos 70, segundo Rama (1986), tem-se a 

aceitação dos pressupostos dos grandes centros mundiais. Planos para a educação 

são elaborados para todos os países. Há uma grande maioria da população que se 

mantém em condições de analfabetismo total ou funcional e, por outro lado, de 

acordo com os níveis de ensino, uma escola que se volta para a formação de 

funcionários de quadros médios. Em relação às universidades, a educação se 

expande pela pressão das classes médias urbanas, “que procuram receber uma 

formação similar à dos dominantes” (RAMA, 1986, p.55). 

De acordo com o autor, essa educação superior se divide em três tipos: uma 

que corresponde a cursos curtos e longos, com desigual prestígio social, ingresso e 

inserção no poder; outra que possui unidades com equipamentos, qualidade 

acadêmica e prestígio social desiguais, que correspondem a determinados tipos de 

estabelecimentos privados e algumas universidades direcionadas à classe média;  o 

terceiro tipo é daquelas direcionadas aos grupos de maior nível social. 

O que se observa, a partir do exposto até o momento, é que a escola, como 

instituição de ensino, carrega o discurso de um espaço criado para transmitir 

conhecimentos e formar cidadãos, mas, como não está desvinculada das relações 

de poder sociais, ela colabora para a manutenção do status quo, já que, desde sua 

gênese, apresenta-se de maneira desigual, diferenciada, uma escola para aqueles 

que ocupam uma posição social mais elevada, com conhecimentos diferenciados 

que lhes permitem continuar com seus saberes valorizados e, outra, para os menos 

favorecidos economicamente. 

Essa realidade se repete, quando se analisa a história da escola no Brasil, 

Influenciada pela escola ocidental. Saviani (2004), em discussões sobre a educação 
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brasileira, propõe duas etapas de estudo: uma, baseada nos antecedentes, e outra, 

a partir de 1890, quando começam as regulamentações das escolas no Brasil.  

No período colonial, não havia uma organização e uma sistematização das 

práticas formais de ensino; a aprendizagem dos ofícios, tanto de escravos quanto de 

homens livres, era desenvolvida no próprio ambiente de trabalho, semelhante ao 

que ocorria na Europa, no início da industrialização. 

 Com a chegada dos jesuítas, o ensino de caráter clássico, intelectual e 

humanista era reservado à formação dos filhos dos colonizadores. O objetivo era 

instruí-los e mantê-los afastados do trabalho físico ou da profissão manual. De forma 

contraditória, esses mesmos colégios e residências jesuíticos foram as primeiras 

“escolas” para a formação voltada para o trabalho. Os ofícios eram ensinados aos 

escravos e a homens livres, fossem negros, mestiços ou índios. (CAIRES; 

OLIVEIRA, 2016, p.27). 

  A criação de Cursos Superiores e das primeiras instituições públicas de 

Ensino superior ocorre com a chegada da família real no Brasil. Essa preocupação 

com o ensino superior era proporcionar educação para a elite aristocrática e nobre 

da corte. Resumidamente, o que se observa nesta primeira etapa é uma repetição 

do que aconteceu com toda a história relatada anteriormente: a educação clássica, 

intelectual e humanista era voltada para a elite e a educação para o trabalho 

destinava-se aos menos favorecidos economicamente. 

Com a independência e, posteriormente, a primeira constituição promulgada, 

há uma legislação que regulamenta o funcionamento dos colégios e das 

universidades brasileiras. Como aconteceu com a escola em outros países, ela se 

torna responsabilidade do estado. A gratuidade é legalizada, mas a segregação e a 

falta de recursos mantêm a realidade anterior. As famílias que possuíam altas 

posses colocavam seus filhos em escolas particulares e estes tinham acesso ao 

ensino superior, o que caracterizava uma minoria da população. 

Com o crescimento urbano-industrial, a escolarização passou a ser uma 

exigência social e a escola precisava atender às demandas do capitalismo, 

traduzidas na divisão do trabalho. Há o fortalecimento do Estado como responsável 

pela promoção de uma educação voltada para todos, com o objetivo de se adequar 

ao modelo societário e produtivo da sociedade. (CAIRES; OLIVEIRA, 2016, p.51). 

Educação como direito de todos, igualdade e educar para a cidadania fazia parte 

dos discursos pedagógicos da época. 
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 Seguem-se, a partir daí, leis, tratados e manifestos; enfim, inúmeros 

documentos que conduzem as discussões sobre a escola brasileira.  A partir de 

1930, começam as preocupações com a formação de professores. De acordo com 

Saviani (2004, p. 5), “a regulamentação do ensino ia sendo feita conforme as 

urgências definidas pelos grupos que assumiam o controle político do país”. Em 

1961, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), a educação e todas as leis e diretrizes passam a ser competência da União. 

Há, então, uma burocratização do ensino: são realizadas reformas, criação e 

fechamento de escolas, estudos pedagógicos e criação de órgãos responsáveis pelo 

acompanhamento do desenvolvimento educacional, como o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 1938, a Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em 1951 e o Centro 

Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE), em 1955. (SAVIANI, 2004). 

 

No decorrer do século XX, o Brasil passou de uma situação 
educacional de pequenas proporções, própria de um país 
predominante rural, para serviços educacionais em grande escala, 
acompanhando o incremento populacional e o crescimento 
econômico que conduziu a altas taxas de urbanização e 
industrialização. (SAVIANI, 2004, p.9). 

 

 Esse aumento de acesso, principalmente ao ensino superior, não pode ser 

visto como estando desvinculado das questões sociais e econômicas de 

desenvolvimento. A seleção dos estudantes nas diferentes escolas não depende de 

vocação ou “gostos” individuais. Há um desvio sistemático, que faz com que os 

estudantes de classes desfavorecidas se encaminhem para faculdades de Letras e 

Ciências e os de classes favorecidas para Direito e Medicina. Assim como se 

observa na história da formação da escola, é possível perceber que, na atualidade, 

apesar do discurso da democratização, de uma escola para todos, o mercado tem 

determinado os caminhos que a escola deve seguir. 

 O quadro da educação brasileira pode ser descrito atualmente da seguinte 

forma: regulamentada pelo Governo Federal, com ministério próprio, é determinada 

por uma Constituição Federal e por uma lei específica, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) e é gerida e organizada por cada nível de governo. Os 

estados e municípios devem manter financeiramente seus sistemas de ensino. 
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Dividida em níveis de ensino Fundamental, Médio e Superior, oferece tanto ensino 

público quanto privado.  

 Assim como ocorre socialmente com a divisão do trabalho, a escola está 

organizada por séries, períodos, semestres e anos e disciplinas que correspondem 

ás áreas específicas do conhecimento. Ao longo dos últimos trinta anos, tendo em 

vista a participação no espaço escolar, ocorreu o desenvolvimento no que se refere 

à estrutura física das escolas, por meio de investimentos em prédios compostos de 

vários blocos de salas de aulas, bibliotecas, laboratórios de informática, de ciências, 

refeitórios, quadras esportivas cobertas e cozinhas equipadas para a alimentação 

dos estudantes. Criaram-se escolas de periferia, de bairros, do campo, para 

indígenas, de quilombolas, com a propagação de espaços institucionalizados com o 

discurso de atendimento a todos em obediência à Constituição Federal. 

 As universidades, tanto públicas quanto particulares, desenvolveram-se em 

vários câmpus.  Regulamentadas também pelo governo federal, com um discurso de 

autonomia administrativa, financeira e didática, têm ao longo de sua história 

respondido a interesses políticos e sociais. Há uma multiplicação das universidades 

nos pequenos centros, chegando ao interior dos estados brasileiros. Direcionada por 

inúmeros decretos ao longo dos anos, as universidades apresentam, em sua 

maioria, a seguinte organização: sistema departamental, vestibular unificado e 

classificatório, sistema de créditos, matrículas por disciplina, cursos voltados para a 

profissionalização, licenciaturas em diferentes áreas do saber e pós-graduação. 

 Devem-se frisar também os avanços da tecnologia percebidos nas escolas. 

Além dos laboratórios de informática implantados nas universidades e, 

posteriormente, nas escolas a partir dos anos 80, com o intuito de melhorar o 

processo de ensino aprendizagem, há também, nos últimos anos, a proposta de 

ensino à distância, o que pode alterar esse espaço físico educacional, debate que 

tem sido recorrente entre educadores.  

 Essa “democratização” do ensino tem trazido inúmeras discussões sobre o 

papel desempenhado pela escola e pelas universidades na sociedade capitalista. 

Produções sobre o fracasso da escola pública têm sido recorrentes nos debates, 

tanto no processo de formação dos professores, quanto daqueles que formam os 

profissionais que vão para as salas de aula. Se, em termos de espaço físico e de 

aumento de alunos atendidos houve desenvolvimento, em relação ao papel que os 

profissionais desempenham, ainda é um problema que exige reflexão.   
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 De um lado, a escola pública recebe alunos oriundos das classes menos 

favorecidas economicamente, enquanto as escolas particulares atendem àqueles 

com melhor poder aquisitivo. Até aí nenhuma alteração naquilo que sempre ocorreu. 

O que chama a atenção é que os que conseguem ingressar nas melhores 

universidades públicas e nos cursos mais concorridos, com profissões que 

apresentam melhor remuneração, são aqueles alunos que estudaram em escolas 

particulares. Proliferam cursinhos pré-vestibulares para “sanar” os problemas 

apresentados pela escola pública que não consegue preparar seus alunos para o 

ingresso às universidades. 

 Por outro lado, as faculdades particulares oferecem vagas que não 

conseguem preencher, pois o custo para os estudantes é muito alto. Políticas de 

inclusão têm sido ofertadas para amenizar esse problema: cotas e programas de 

financiamento entre outros fazem parte da realidade educacional do país. Mas são 

propostas governamentais que ficam à deriva de vontades políticas e passam a 

ilusão de atendimento a todos. Há estudantes que, mesmo não querendo, são 

obrigados por lei a permanecerem na escola; há pais, que são cobrados por 

Conselhos Municipais a encaminharem seus filhos; há bolsas de auxílio financeiro 

que atrelam o seu recebimento à permanência das crianças na escola; há 

acadêmicos que ingressam em cursos superiores, muitas vezes, sem ter escolha, 

obrigados pelo mercado que cobra um certificado de nível superior necessário para 

conseguir trabalho, que lhes dê um pouco de dignidade. 

 É neste espaço, com esta história, que o professor ministra suas aulas. Esta é 

uma parte da história que mostra a formação da escola que aí esta. Quando o 

professor se refere a um espaço onde todos aprendiam, onde os alunos entendiam e 

respeitavam seus professores, fala de um espaço idealizado. O que se pretende 

buscar entender, no próximo item, é de onde vem esse imaginário que se verifica 

sobre a sala de aula e os alunos.  

 

2.1 O PROFESSOR E A AULA 

 

E quem é o professor que, considerado como sábio, mestre, professor e 

educador tem ocupado, ao longo dos tempos, a posição daquele que transmite 

saberes, valores e comportamentos. Essa posição tem sido discutida, mais 

veementemente, nos últimos anos, após a criação de universidades responsáveis 
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pela formação desses profissionais. Com esse processo de formação, o professor 

vai para a sala de aula com algumas representações do que seja ser professor, qual 

seria o lugar do aluno e o que é uma sala de aula. 

 Portanto, faz-se necessário entender essas representações, a posição e as 

condições em que o discurso do professor é proferido, ou melhor, entender esse 

lugar, compreendido como espaço das representações sociais, que constitui a 

significação discursiva, já que “as palavras podem mudar de sentido de acordo com 

as posições sustentadas por aqueles que as empregam” (PÊCHEUX, 2012, p.122).  

As condições são entendidas a partir do conceito de condições de produção, 

alicerçado na visão marxista de “condições econômicas de produção”, segundo 

Pêcheux e Fuchs (2010), vista como um estado determinado de condições, que 

corresponderia a invariantes semântico-retóricas no conjunto dos discursos 

produzidos. Há, pois, que se entender as condições e o processo de produção do 

discurso, nos quais as situações objetivas de locutor e de interlocutor são 

desdobradas em representações imaginárias dos lugares que um atribui ao outro e 

que são resultado de um processo histórico de interpelação. Não se trata, neste 

trabalho, de professor e aluno como entidades físicas, (tal professor ou tal aluno), 

mas como representantes de lugares determinados numa formação social.  

Além disso, pode-se entender que o discurso dos professores está inserido 

em campos de saberes específicos da ciência, como cita Maingueneau (2008), que 

não são ilhas e que fazem parte de uma prática discursiva, em que enunciados se 

opõem, se aliam e se contradizem. Ao mesmo tempo, este discurso também está 

inserido nos saberes do senso comum, do cotidiano e do que é apreendido na 

prática humana diária. Assim, o sujeito não nasce professor; ele se forma nas 

relações sociais, nas práticas de formação, de cursos, de debates, enfim: de 

inúmeras atividades de que participa ao longo da vida. 

Críticas sobre essa formação de professor são comuns, sejam elas realizadas 

a partir de questionários a acadêmicos, sejam por coordenadores de curso. Se, por 

um lado, os professores alegam que os alunos não aprendem o que é ensinado, por 

outro, o que se costuma ouvir é que os professores possuem conhecimento, mas 

não têm didática, não sabem ensinar ou que usam uma única metodologia em sala.  

Essas considerações indicam a posição existente e esperada nessa relação: 

o aluno dever ir para a sala de aula para aprender e o professor deve ir para ensinar, 

mas com o predomínio de programas, bibliografias e aulas expositivas que estão de 
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acordo com a prática social existente, o sujeito professor se encontra entre um 

discurso que o coloca como centro do ensino e, ao mesmo tempo, o atrela a uma 

prática que não permite que avance ou que apresente novas formas de ensinar.   

Assim, nos últimos anos, há uma visão social de trabalho do professor como 

integrante da estrutura de poder da sociedade, com o objetivo de, ao assumir uma 

disciplina e ir para a sala de aula, já que este se caracteriza como o espaço onde se 

dá o trabalho docente, repassar informações e transmitir conhecimentos científicos, 

que estão de acordo com os programas pré-determinados. 

 Para Masetto (2003), há uma burocratização do ensino nos últimos anos, com 

currículos seriados e programas fechados com conteúdos que se voltam à formação 

de determinadas profissões e de acordo com a demanda do mercado. Conforme já 

dito anteriormente, as faculdades, que foram criadas no Brasil, desde seu início e 

nas décadas seguintes, voltaram-se para a formação de profissionais que 

exerceriam determinada profissão, inclusive com a profissão de professor. 

 Inicialmente, havia a noção cristalizada de que o professor era o guardião dos 

bons costumes: aquele que apontava o caminho do bem e da razão (CUNHA, 2005). 

Compreendia-se a docência como uma atividade superior ou como uma missão 

posta acima dos interesses materiais. Esta construção imaginária vem da origem 

histórica do magistério, ligada à catequese, na qual o valor maior estava na vocação. 

O trabalho docente talvez nem merecesse este nome, em se entendendo o termo 

trabalho numa perspectiva de mais valia. (CUNHA, 2005, p. 99). Permanece, nos 

cursos de formação continuada dos professores, esse ideal de profissional, como 

aquele que se dedica aos outros e que recebeu a missão de ensinar e isso deve ser 

visto como uma benção, que não é para todos. Nos meios de comunicação, são 

comuns, no dia do professor, homenagens repletas de mensagens distribuídas a 

pais, alunos e aos próprios professores, que destacam esse papel missionário de 

professor que educa com “amor” e “dedicação”. 

  Conforme apresentado no capítulo anterior, as primeiras escolas brasileiras 

tiveram como modelo as escolas católicas e, de acordo com Aranha (1996), o 

catolicismo foi o cimento da unidade, sendo a educação baseada nos ideais 

religiosos, principalmente dos jesuítas. Isso contribuiu para o formato atual de aula, 

de exposição oral e do gosto pela oratória, visão corroborada pela teoria humanista, 

segundo a qual a sala de aula deveria estar disposta de forma a colocar o professor 

no centro, obedecendo ao formato das celebrações religiosas: eis o padre, como 
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orador diante de seus fiéis. A educação, assim está voltada para o desenvolvimento 

de valores morais, cívicos e religiosos.  

 As mudanças ocorridas na sociedade, nos últimos anos, alterou essa visão da 

figura do professor como detentor “da moral e dos bons costumes”, porém ainda se 

mantém, em termos de organização de espaço: o professor ocupa o centro e as 

aulas são expositivas. Essa prática é exercida até hoje nas instituições de ensino e 

isso se deve, muito mais, a circunstâncias administrativas, por ser uma estratégia 

econômica, flexível e rápida, do que por trazer resultados positivos, no que diz 

respeito ao processo ensino/aprendizagem.   

Mesmo que os avanços tecnológicos tenham propiciado outras maneiras de 

expor conteúdos, ainda prevalece a centralização no professor. Isso não significa 

que a aprendizagem não ocorra, mas os discursos vigentes propagam uma proposta 

de modernização, de salas de aulas dinâmicas e de professor como mediador. O 

que se percebe, porém, é que há uma distância entre o que a teoria propõe, ou seja, 

o que se diz que deveria ser a aula, e o que ocorre na prática, em face de como o 

professor ministra aulas. 

 Em relação aos cursos propostos pelas instituições de ensino, principalmente 

pelas faculdades isoladas, que tiveram ampliação nas décadas de 60 e 70, geridas 

com recurso privado, também são, ainda, voltados para a formação profissional, 

ficando de fora as discussões da prática pedagógica. Assim, tem-se de um lado um 

discurso de que é preciso debater e discutir a formação do professor e, do outro, 

instituições que respondem às necessidades do mercado.  

Em reuniões, encontros e palestras direcionados para a formação de 

professores, perpassam vozes e dizeres de outras formações discursivas (MEC, 

UNESCO, etc.), com propostas de práticas para os professores, que, supostamente, 

podem ser aplicadas. Discussões, tendo por base pesquisas desenvolvidas por 

instituições superiores sobre o trabalho do professor, são comuns nos momentos de 

reuniões e encontros dos professores. Estas pesquisas, em sua maioria, indicam as 

mazelas do ensino, as falhas na aprendizagem ou nas metodologias de trabalho, 

reforçando o papel do professor como responsável pelo processo de ensinar. 

Isso se deve, em grande parte, às mudanças ocorridas sobre o papel do 

professor na escola. Se, por um lado, os cursos de licenciatura, nas diversas áreas, 

se expandiram pelo país, por outro, tornaram-se mais curtos, sem a preocupação 

com uma proposta efetiva de aprofundamento científico. Houve uma preocupação 
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mais quantitativa do que qualitativa, o que propiciou uma separação do que se 

propunha teoricamente com a prática, ou seja, a formação dos professores se 

pautou em teorias do papel do professor, do papel do aluno e das tendências 

pedagógicas existentes, deixando de lado as práticas de sala de aula, das propostas 

de ensino para um número cada vez maior de alunos por sala, a elaboração de 

currículos e as discussões sobre o papel da escola numa sociedade capitalista.  

Assim, o professor chega à escola munido de teorias, mas se depara com 

uma realidade diferente da esperada. Livros de chamada a preencher e alunos reais 

com problemas de comportamento e oriundos de diversas estruturas familiares e 

econômicas, com uma carga horária intensa, além de ser cobrado a participar de 

projetos desenvolvidos pela escola. Nas faculdades, não é diferente; além da 

intensificação do trabalho exigido do professor (produção e desempenho), muitas 

vezes, ele possui outra ocupação no mercado de trabalho. Dependendo do curso em 

que leciona, esses professores não tiveram formação pedagógica durante o 

processo de formação. Assumiram as aulas, porque possuem cursos de pós-

graduação e desejam seguir a carreira docente.  

Isso faz com que, muitas vezes, o professor siga por atalhos para economizar 

esforços, busque realizar apenas o essencial e cumpra com suas tarefas, razão pela 

qual se apoia em especialistas, que lhe digam o que fazer. Não tendo tempo para 

registrar as experiências adquiridas ao longo do tempo ou de momentos para 

analisar seu papel no processo educativo, acabam sendo interpelados por discursos 

externos que lhe dizem o que são e o que devem fazer. Para Nóvoa (2009), 

enquanto, de um lado, fala-se da autonomia dos professores, por outro, a sua ação 

é controlada por diversas instâncias e isso se dá pela emergência de novas formas 

de governo e de controle da profissão, que se assemelha ao que se referia Pêcheux 

(2012), quando afirmava que os trabalhadores ocupam, no sistema de ensino, uma 

posição que lhes interdita o acesso a conhecimentos científicos reais e a 

conhecimentos capazes de assegurar a reprodução, transformação e crescimento 

da sociedade, permitindo apenas que se tornem aplicadores “conscientes ou 

inconscientes” (p. 201) da reprodução da força de trabalho. 

 O que se percebe é um discurso pedagógico circular voltado para um sujeito 

centrado, racional e capaz de fazer escolhas de forma consciente e de gerir o 

processo de ensino. Os documentos oficiais, que trazem “soluções” para os 

problemas de sala de aula, muitas vezes, prescritivos, desconsideram a opacidade 
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da linguagem, pois a veem como transparente e não como um lugar de equívocos e 

de conflitos. (BERTOLDO, 2009).  

Exemplo disso pode ser um dos itens apresentados na Declaração Mundial 

sobre a Educação Superior no século XXI, de 1998, apresentado pela UNESCO, 

que orienta a missão da educação superior: “educar e formar pessoas altamente 

qualificadas, cidadãs e cidadãos responsáveis [...] incluindo capacitações 

profissionais [...] mediante cursos que se adaptem constantemente às necessidades 

presentes e futuras da sociedade”.  Expressões como “pessoas altamente 

qualificadas” indicam que o objetivo é formar profissionais para o mercado de 

trabalho; já “cidadãs e cidadãos responsáveis” ou “que se adaptem” orientam para a 

formação humana e pessoal, nos moldes propostos pela estrutura social vigente. 

O professor que é contratado para ministrar aulas em uma instituição de 

ensino encontra-se dividido. De um lado, deve repassar os conhecimentos técnicos 

que possui: administrador de empresa, advogado, matemático, psicólogo ou filósofo, 

entre outros; ele é aquele que sabe e que irá repassar o que sabe para um aluno 

que não sabe, que não conhece e que fará avaliações ao longo do curso que dirão 

se está apto ou não para exercer a profissão. Não há nem por parte do professor 

nem da instituição a preocupação de buscar a ciência ou aplicá-la; basta reproduzir 

os conteúdos determinados por uma ementa pré-definida.  

Por outro lado, há um sujeito/professor que repassará valores humanos e que 

traz esses valores da sua própria formação e que apresenta visões de mundo a 

respeito de religião, de casamento e de sociedade, entre outros. Além disso, vai 

para a sala com as representações de si, dos alunos e do próprio ato de ensinar. 

Não há, no que ele pensa e diz, um professor dividido entre o que ensina teoria e o 

que ensina valores, mas isso ocorre no processo: é perceptível.   

Ao levar para sala de aula um texto teórico, em que há uma discussão sobre 

a organização social do Japão ou em que se fala do papel das mulheres na relação 

com os filhos, o professor não leva apenas a visão da ciência sobre um 

comportamento social, mas levará também tudo o que o forma, sua visão de mundo 

a respeito, seus preconceitos, além de todas as representações sociais que carrega.  

 

2.2 A INSTITUIÇÃO ESCOLAR E A PROPAGAÇÃO DO DISCURSO 
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As instituições, por seu turno, contribuem para a reprodução das condições 

sociais estabilizadas, disfarçadas pelo mito da neutralidade e de repassadoras do 

conhecimento científico, ou seja, do discurso de transmissoras de conhecimentos. 

Mas as instituições de ensino propagam discursos socialmente estabilizados, sejam 

aqueles que vêm respaldados pela ciência, sejam aqueles que produzem “uma 

ideologia expressiva da prática social global”, que “sob a forma de discurso 

fragmentado, com coerência de uma neurose, sustentam uma função determinada 

relativamente ao todo complexo estruturado” (PÊCHEUX, 2012, p.51).   

Trata-se de observar, ao longo do tempo, como esses discursos se mantêm. 

As pessoas querem que os filhos passem pelas escolas, façam cursos de ensino 

superior e recebam processo de formação para ocupar um espaço na sociedade, 

interpelados pela ideia de que assim serão “respeitados” e terão uma vida digna. Por 

outro lado, há uma indignação diante dos preconceitos, dos discursos machistas, da 

falta de ética e do desrespeito que existe nas relações sociais. Mas os saberes que 

são repassados via instituição de ensino contribuem para isso? Os juízos de valor 

não fazem parte das ementas nem dos conteúdos “científicos”? 

Parece preciso prestar atenção ao funcionamento dessa cientificidade, que é 

repassada via discurso institucional. Maingueneau (2008), ao considerar que os 

discursos não se desdobram em um espaço institucional neutro e estável, afirma 

que é preciso pensar em “prática discursiva”, entendendo-a como “o sistema de 

relações que regula a localização institucional das diversas posições que pode 

ocupar o sujeito da enunciação” (MAINGUENEAU, 2008, p.136).  

O autor afirma que as instituições estão submetidas aos mesmos processos 

de estruturação do discurso propriamente dito. O procedimento discursivo é o 

mesmo da instituição e vice-versa. O discurso afeta a instituição e ela afeta o 

discurso. A organização não é o funcionamento institucional ou o discurso (um modo 

de enunciação), mas também um modo de relações humanas e de os homens 

interagirem. Os universos discursivos afetam toda a instituição: voz, tom, corpo, 

moradia, alimentação, dentre outros. A enunciação supõe uma rede institucional. O 

discurso não é um conjunto de ideias desencarnado, mas uma ideologia prática. O 

mundo, a instituição e o texto se fundem numa mesma enunciação, uma dupla 

modalidade discursivo-institucional.  

A instituição escolar é composta de professores e alunos e vice-versa e estes 

são compostos das inúmeras redes discursivas que os formaram e formam. O que 
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dizem é resultado de seu processo de formação via instituição e esta se formou a 

partir de processos discursivos. Se a escola existe e sempre existiu, é porque há 

relações sociais que a sustentam, práticas sociais que a viabilizam desde sempre e 

formações discursivas que a institucionalizam.  

Na escola, produz-se a figura da instituição que torna possível a superfície 

discursiva. Há o dizível e o não dizível, as formações imaginárias construídas e o 

real e o imaginário. Tudo o que envolve as pessoas constitui a evidência primeira 

que formam o conteúdo e a enunciação de um discurso/prática discursiva em 

evidência. São discursos atravessados, que vêm de outros discursos e que 

pertencem a outras instâncias. A instituição não é mero suporte e nem o discurso é 

um conjunto de ideias. Não há neutralidade: há fatores históricos, políticos, 

sociológicos e ideológicos que atravessam os discursos produzidos.  

Há que se questionar o que circula nos discursos das instituições de ensino; 

por exemplo, refletindo sobre textos que são fundamentados a partir das 

comunidades discursivas, sobre aqueles que são considerados pela Ciência como 

fundamentos e sobre aqueles que são copiados, comentados, resumidos e 

refutados. Há, a partir daí, a difusão e a distribuição desses discursos por meio 

daqueles que têm a autorização para falar e para ensinar, conduzindo assim a uma 

circularidade discursiva autorizada.  O professor, avalizado pela posição que ocupa, 

reproduz, por meio da suposta cientificidade dos textos trabalhados em sala, modos 

de pensar que mantém as condições de divisão social. 

Nessa perspectiva, Orlandi (1996) considera o discurso proferido pelo 

professor como um discurso circular, porque, segundo a autora, “é um saber 

institucionalizado, que garante a instituição em que se origina e para a qual tende” 

(ORLANDI, 1996, p.28). A circularidade se reflete na reprodução dos conhecimentos 

já estabelecidos e as instituições se garantem em sua continuidade pela reprodução 

dos conhecimentos que são autorizados e repassados nas diferentes áreas que 

possuem a credibilidade da ciência. Mas que conhecimentos científicos são esses e 

como esses vão para a sala de aula? Que eles são reproduzidos não há como 

negar, já que vêm prontos, nas chamadas ementas das disciplinas, nas quais os  

professores precisam se basear para “comunicar a matéria”. 

Em relação a essa reprodução, Bourdieu e Passeron (2012) em seus estudos, 

veem o âmbito escolar como tendo função ideológica, política e legitimadora de uma 

ordem arbitrária em que se funda o sistema de dominação vigente. Eles mostram 
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que a ação pedagógica é objetivamente uma violência simbólica, enquanto 

imposição de um poder arbitrário.  Essa arbitrariedade constitui-se na apresentação 

da cultura, entendida em um sentido amplo, como “gostos, estilos, valores, 

estruturas psicológicas, etc. – que decorrem das condições de vida específicas das 

diferentes classes” (BOURDIEU e PASSERON, 2012, p.32). Sendo assim, a ação 

pedagógica contribui para a reprodução cultural e social, simultaneamente.   

A escola será o lugar de realização e “inculcação”, como afirma Pêcheux 

(2009), dos conhecimentos socialmente construídos. Os professores repassam 

conteúdos que já foram repassados anteriormente por outros: eles definem o que 

aprender, como aprender e como dar respostas ao que é solicitado. As formas de 

agir, tanto do aluno como do professor, já trazem representações que serão 

assumidas, caso ocupem as posições, ou de professor ou de aluno.  

Mas essa apropriação e reprodução não se dão de forma homogênea. Há 

uma desigualdade em relação ao modo como são apresentados os conhecimentos 

na escola, isso em função dos efeitos ideológico-discursivos, que este ou aquele 

conhecimento supõe ou reativa. Que conhecimentos são “escolhidos” para ser 

repassados e quem os define? Para Pêcheux (2009), na escola, fundamentado em 

Althusser, ocorre um processo de inculcação, em que a escola e as outras 

instituições do Estado asseguram a submissão à ideologia dominante ou ao domínio 

de sua prática. Para que isso ocorra, todos os agentes da produção, da exploração e 

da repressão, além dos profissionais da ideologia6, devem estar impregnados desta 

ideologia para desempenhar “conscienciosamente” seu papel: seja a de explorados, 

seja a de exploradores ou ainda a de auxiliares na exploração, ou de “grandes 

sacerdotes da ideologia dominante”. (PÊCHEUX, 2009, p. 209). 

No grupo chamado de auxiliar, encontram-se, os professores, que 

desempenham o papel de reproduzir os conhecimentos institucionalmente 

produzidos, pois não são eles que definem o que deve ou não ser ensinado. De 

acordo com Silva (2010, p. 11), são as políticas curriculares que autorizam ou 

desautorizam certos grupos de especialistas a definirem o que será ou não ensinado 

nas escolas. Para o autor, essas políticas 

 
fabricam os objetos epistemológicos de que falam, por meio de um 
léxico próprio, de um jargão, que não deve ser visto como uma 

                                                             
6 ALTHUSSER, Louis .  Aparelhos Ideológicos de Estado. 3 ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1987. 

 



38 
 

moda, mas como um mecanismo eficiente de instituição e de 
constituição do „real‟ que supostamente lhe serve de referente. 
(SILVA, 2010, p.11). 
 

 Real entendido em Silva (2010, p. 32) como representação, “a face material, 

visível, palpável do conhecimento”. E essa representação forja a identidade dos 

diferentes grupos sociais, nos quais são travadas batalhas de imposição de 

significados e o atravessamento de relações de poder. O conhecimento é 

apresentado a partir dessas representações. 

Assim, os papéis desempenhados na escola são atribuídos pelas políticas 

curriculares e se encontram nas redes educacionais os burocratas, os delegados, os 

supervisores, os diretores, os professores, os agentes, que ocupam seu lugar como 

se houvesse um script pronto. Há toda uma indústria cultural voltada para o 

funcionamento da escola: diretrizes, guias curriculares, normas, grades, livros 

didáticos, materiais multimídias, que a colocam em funcionamento. Tem-se um 

currículo que define os papéis de professores e alunos, estabelecendo quem é a 

autoridade e quem detém o conhecimento, determinando qual é o conhecimento 

válido e quais são as formas de verificação de aquisição destes. 

Porém, não há um movimento estático nessas relações, como se tudo 

funcionasse sem conflitos e sem alterações. Para Silva (2010), da concepção inicial 

como política curricular até a sala de aula, vão ficando registros das disputas, das 

negociações, das lutas entre os saberes oficiais e os saberes subordinados, 

relegados e desprezados, o que caracteriza o currículo como relação social e de 

poder, social, porque as relações ocorrem entre grupos sociais; de poder, porque 

esses grupos não são simétricos. 

Nessas relações sociais de poder, significados e sentidos são produzidos: 

 
as relações de poder contaminam, distorcem, falsificam o significado, 
deturpam, degradam, turvam o processo de significação. 
Supostamente, na hipótese de inexistência de relações de poder, 
entraríamos no gozo de práticas de significação livres desses 
constrangimentos, que dariam como resultado significados e sentidos 
puros, desinteressados, „verdadeiros‟. (SILVA, 2010, p. 23). 

 

 Nessa perspectiva, encontram-se os sujeitos, envolvidos por uma rede de 

sentidos que estão vinculados ao jogo de poder e de “realidades” construídas. Há, 

de um lado, os que estão autorizados a conhecer o mundo e, de outro, as relações 
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de poder ditadas por grupos que dizem o que os outros devem saber ou ensinar. 

Para Silva (2010), quem fala pelo outro controla as formas de falar do outro. 

Conclui-se, pois, que não há como desvincular ideologia e sujeito, já que este 

está inserido nas práticas instituídas e reguladas pelos Aparelhos Ideológicos do 

Estado, que são responsáveis pela continuidade das condições estabelecidas 

socialmente: na escola, o professor; na igreja, o padre; no estado, o político; e, além 

deles, aqueles que se enquadram nessas práticas, como os alunos, os fiéis e os 

eleitores. Os sujeitos parecem se mover, mas os papéis e lugares permanecem 

estáticos e inconscientes do seu trabalho e da sua “atuação”. 
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3 POSIÇÕES TEÓRICAS ASSUMIDAS 

 

 Apresentados no capítulo anterior o espaço e as CPs em que o sujeito 

professor está inserido, pretende-se, neste capítulo, arrebanhar os conceitos 

teóricos que podem auxiliar na compreensão da produção do seu discurso no 

espaço de sala de aula, entender por que o seu dizer do que seja uma aula entra em 

contradição com a prática e, ainda, compreender que, ao entrar no espaço da sala, o 

professor faz mais do que ensinar conhecimentos7 científicos. Para tanto, o trabalho 

se pauta nas bases teóricas da AD e conceitos como língua e discurso são vistos 

como essenciais para entender o ponto de partida adotado. Em seguida, tendo como 

base os conceitos discutidos por Pêcheux (2009, 2010, 2012), faz-se uma exposição 

sobre as Formações Ideológicas, Discursivas e Imaginárias (doravante FI, FD, FIm), 

com o intuito de compreender a noção de sujeito.  

Para a AD perceber a língua na sua opacidade é papel do analista do 

discurso, além de entender que ela funciona dentro de um processo discursivo numa 

dada FD que materializa FI, e que, por sua vez, são da ordem da história, devendo ir 

além da materialidade linguística. A língua é vista pela AD como não transparente, 

não convencional e nem réplica do mundo. Essa visão combate os estudos 

desenvolvidos pelas escolas de Port-Royal e pelo estruturalismo saussuriano e 

assume a posição de que não há autonomia da sintaxe. A partir dos estudos 

desenvolvidos por Saussure, a AD rompe com a visão estrutural da língua e se 

configura como uma teoria da leitura, que rompe com a Análise de Conteúdo, com a 

Hermenêutica, com a Semântica e com a Filologia e trabalha com a noção de efeito 

de sentido.  Têm-se, neste sentido, os três pilares de rompimento: a) a língua não é 

concebida como unívoca; b) o autor não controla o sentido ou é um todo racional; c) 

a sociedade é dividida em classes ou grupos.  

A AD não aceita que uma palavra tenha um sentido único e óbvio, pois este 

se constrói na relação de uma palavra com as demais, a partir de condições sócio-

históricas.  Isso não significa que a língua não tenha regras “próprias”, mas que elas 

dependem das FDs, questão que será discutida posteriormente. Para Pêcheux 

(2010), a língua constitui o caráter material onde se realizam os efeitos de sentido, 

ou seja, a língua é a base material do discurso e “os processos de enunciação 
                                                             
7
 Conhecimentos socialmente produzidos, ou processo de produção de conhecimentos a partir de 

condições econômicas, sociais e ideológicas, com todas as suas contradições. 
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consistem em uma série de determinações sucessivas pelas quais o enunciado se 

constitui pouco a pouco e que tem por característica colocar o „dito‟ e em 

consequência rejeitar o „não dito‟” (PÊCHEUX, 2010, p.173). Assim, a língua está 

atrelada à enunciação e se tem, de um lado, um sujeito que, ao dizer, vale-se de 

processos linguísticos (lexicais, morfológicos e sintáticos), vistos como um conjunto 

estruturado de elementos articulados e por outro, o dito, que se relaciona a um 

sujeito interpelado ideologicamente e determinado historicamente.  

Desse modo, o conceito de discurso perpassa pelas noções de língua, sujeito 

e história. A língua, segundo o autor, é a base sobre a qual os processos discursivos 

se constroem. A base linguística caracteriza o funcionamento da língua em relação a 

si própria, enquanto realidade autônoma, e os processos discursivos se desenrolam 

sobre essas leis intrínsecas da língua. Não se busca uma discussão exaustiva de 

como Pêcheux constrói a concepção de língua que compõe o quadro teórico da AD, 

mas reter recortes que permitem entender minimamente suas bases conceituais. 

Baseado na leitura de Saussure, Chomsky, Harris, Jakobson, Benveniste e 

Harris, Pêcheux (2010) se apropria de alguns conceitos da linguística, deslocando-

os para produzir o conceito de discurso. De Saussure, reconhece o conceito de 

língua como sistema e recusa a fala como subjetiva, provocando o deslocamento 

para o aparecimento dos processos discursivos, para o que vem do exterior, para o 

processo sócio-histórico em que o linguístico é apenas a base material. 

De Chomsky, conforme Gadet et al (2010, p. 43), Pêcheux “toma emprestada, 

de maneira metafórica”, a discussão sobre estrutura de superfície e estrutura 

profunda, deslocando-as para as relações entre as estruturas discursivas ou 

“intradiscursivas”, vistas como lugares de efeitos de superfície, que, supostamente 

são lineares e contínuas, mas “escondem” o que lhe é exterior, real e histórico. 

Em Harris, Pêcheux (2010) se baseia para estabelecer o dispositivo formal da 

AAD e busca a viabilização de um procedimento formal em que o texto é reduzido a 

enunciados equivalentes baseados na regularidade de sua distribuição. O padrão de 

recorrência desses enunciados revelaria a análise do texto a partir dos “nexos 

semânticos”. Para além disso, Pêcheux (2010) vai discutir sobre paráfrase, já que a 

significação é deslizante e se apoia na regularidade de repetições de enunciados. 

De Benveniste, considerado por Pêcheux (2010) como o linguista da 

subjetividade, ocorre o deslocamento da teoria da enunciação. Vista por Benveniste 

como o acionamento da língua por um ato individual de utilização, Pêcheux (2010) 
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afirma que se trata de uma teoria que se baseia na ilusão do sujeito portador de 

escolhas, intenções e decisões.  

 Propondo uma alteração dessa visão, Pêcheux (2012, p.129) coloca que o 

processo enunciativo não pode ser confundido com o ato de fala individual, pois “a 

discursividade não é a fala (parole)” e não é meio de comunicação, mas é 

enunciação, na qual o sujeito toma posição de “sujeito falante” em relação às 

representações das quais ele é o suporte:  

 
A enunciação equivale pois a colocar fronteiras entre o que é 
selecionado e tornado preciso aos poucos (através do que constitui o 
universo do discurso), e o que é rejeitado. Desse modo se acha, 
pois, desenhado num espaço vazio o campo de tudo o que teria sido 
possível ao sujeito dizer, mas que não diz ou o campo de tudo a que 
se opõe o que o sujeito disse. (PÊCHEUX, 2010, p. 175). 

 

 De Jakobson, Pêcheux (2010) utiliza-se do esquema de comunicação 

reformulando-o e se vale da ideia de subcódigos (variação discursiva). No mais, 

Pêcheux (2010) se vale dele com relação ao dispositivo de análise linguística. E, de 

Culioli, Pêcheux (2010) altera dois pontos: recorre ao conceito de „lexis‟ (esquema 

de oito lugares) e à análise das determinações do nome e do verbo. 

Assim, Pêcheux (2012) concebe a língua como a base sobre a qual os 

processos discursivos se constroem, acionando a base linguística em relação a 

representações postas em jogo nas relações sociais. Portanto, para desenvolver 

uma análise do ponto de vista da AD, faz-se necessária uma abordagem do 

funcionamento das representações nos processos discursivos. 

A discursividade se dá em uma complexa rede de contradições, posta em 

jogo entre uma base linguística relativamente estável e estratégias de construções 

discursivas “pegas na deriva” (PÊCHEUX, 2012, p.173). Logo, o discurso é 

observado, quando se analisa a determinação histórica dos sentidos, não vista como 

cronológica, mas observando como os sentidos estão inscritos na história e como 

são formulados e constituídos e como ocorre o seu modo de circulação.    

 

3.1 AS FORMAÇÕES IDEOLÓGICAS E DISCURSIVAS 

 

Os lugares destinados ao professor e à escola na sociedade capitalista 

permitem algumas reflexões sobre os conceitos de FD, FI e FIm para entender o 

conceito de sujeito. A partir das discussões efetuadas, chega-se a uma questão: o 
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professor ocupa um lugar em uma instituição de ensino já estabelecida com normas, 

valores e comportamentos e, ao ocupar essa posição, ele não é um indivíduo 

independente, único e responsável pelo que diz; ao contrário, é interpelado como 

sujeito pelo que o rodeia e pelas condições sociais das quais faz parte. 

Nessa perspectiva, Althusser, baseado nos estudos de Marx, diz que “toda 

formação social se caracteriza, por meio do modo de produção que a domina, ao 

mesmo tempo em que produz, e para produzir, tem que reproduzir as condições de 

sua produção.” (ALTHUSSER, 1996, p.105). Para ele, uma sociedade se reproduz a 

partir de instituições, dentre elas a escola, e se mantém, apesar de e por causa das 

mudanças, já que a escola se organiza no sentido de, ao repassar conhecimentos 

científicos, repassar outros valores, por meio dos sujeitos que a constituem.  

Esse modo de produção necessita de práticas que são hierarquizadas e 

também de aparelhos por meio dos quais essas práticas se realizam. Assim, as 

relações são estabelecidas e correspondem a posições políticas e ideológicas (nas 

escolas, nas empresas, na igreja, entre outros) que interpelam os indivíduos e se 

organizam em formações que mantêm entre si relações de antagonismo, de aliança 

ou de dominação. Essas relações não são delimitáveis apenas no que diz respeito 

às classes sociais, mas há uma heterogeneidade de posições e lugares que não 

estão no mesmo plano e, mesmo quando estão, podem ser antagônicas. 

As escolas possuem hierarquias e divisões, tanto em relação ao espaço físico 

(salas de aula e sala para professores, para direção e para funcionários), quanto à 

forma de ensinar: séries, disciplinas e conteúdos. Nas faculdades, têm-se os 

departamentos, as coordenações, os cursos diferentes, a disparidade nos níveis de 

formação dos profissionais, dentre outros aspectos.  

 As posições, sejam antagônicas ou aliadas, configuram-se sob a forma de 

relações de força, o que pressupõe resistência a todo exercício de poder, poder este 

entendido na perspectiva ideológica, que se configura nas formações sociais e na 

luta de classes. No espaço escolar, grupos se formam a partir de interesses comuns, 

identificados como o grupo das Humanas e das Exatas, por exemplo, e quem faz 

parte de um não pertence ao outro. Há a valorização de conhecimentos a partir do 

uso que socialmente estes adquirem: discutir a cura de uma doença tem mais 

importância do que discutir a influência que uma língua tem sobre um determinado 

grupo. Há, portanto, nos distintos discursos uma constante relação de força e, 

consequentemente, de poder. 
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Essas relações se constituem no modo de produção social e são conflituosas, 

pois há uma constante dependência administrativa, burocrática e econômica, que 

configura uma FI: 

 
Falaremos de formação ideológica para caracterizar um elemento 
suscetível de intervir – como uma força confrontada a outras forças – 
na conjuntura ideológica característica de uma formação social em 
um momento dado. Cada formação ideológica constitui desse modo 
um conjunto complexo de atitudes e de representações que não são 
nem individuais e nem universais, mas que se relacionam mais ou 
menos diretamente a posições de classes em conflito umas em 
relação às outras. (PÊCHEUX, 2010, p.163).  

 

As instituições, entre elas as escolas, sejam públicas ou particulares, 

configuram-se como espaços de antagonismo, aliança ou dominação entre grupos 

com posições políticas e ideologias distintas, que não são posições individuais ou 

universais e se organizam em diferentes formações. Neste sentido, percebe-se uma 

atitude de obediência ao “sistema”, visto como uma entidade que determina o que 

pode e deve ser feito e que determina regras de comportamento e de atitudes 

daqueles que fazem parte da instituição, levando-os à atitude cega de que nada 

pode ser alterado, pois “sempre foi assim”; há um discurso de que não adianta lutar 

contra, pois há uma força maior que impede qualquer alteração. 

Pêcheux (2010, p.163) apresenta o conceito de FI como “uma força capaz de 

se confrontar com outra na conjuntura de uma formação social”. Ela é “um conjunto 

de atitudes e representações nem individuais nem universais, que remete a posições 

em conflito”, ou seja, ao confronto entre processos discursivos. O discurso é um dos 

lugares da materialidade ideológica, mas os dois não coincidem. Há uma relação 

entre ideologia e discurso, sendo o discursivo um dos seus lugares. 

As FIs, portanto, comportam necessariamente, como um de seus 

componentes, uma ou várias FDs interligadas, que “determinam o que pode e deve 

ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de 

uma exposição, de um programa, etc.) a partir de uma posição dada numa 

conjuntura dada” (PÊCHEUX, 2009, p.147), o que significa dizer que não são 

apenas as palavras utilizadas que mudam de sentido, mas as combinações dessas 

e as sequências de palavras utilizadas também, já que a FD determina a 

significação que elas adquirem. Dependendo da posição ocupada por aquele que a 

utiliza, elas mudam de sentido: 
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Na realidade, afirmamos que o sentido de uma sequência só é 
materialmente concebível na medida em que se concebe esta 
sequência como pertencente necessariamente a esta ou aquela 
formação discursiva (o que explica, de passagem, que ela possa ter 
vários sentidos) (PÊCHEUX, 2010, p.167). 

 

Nas relações cotidianas, no processo de “transmissão” de conteúdos, o 

sujeito repete, ensina e discute inúmeras questões ou conteúdos, sem perceber a 

sua dependência de atitudes e de representações que não são únicas ou individuais, 

ele se “engana” com o uso da linguagem, iludido de que o que diz só tem um sentido 

ou que a linguagem é transparente.  

Pêcheux (2009) explica, a partir de duas teses, que o sentido de uma palavra, 

de uma expressão ou de uma proposição não existe em si mesma, pois ele é 

determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo, ou seja, o sentido das 

palavras, expressões, proposições mudam conforme mudam as posições de quem 

as pronuncia. Isso se dá em referência às FIs, em que essas posições se inscrevem.  

A segunda tese é a de que “toda formação discursiva dissimula, pela 

transparência do sentido que nela se constitui, sua dependência com respeito „ao 

todo complexo com dominante' das formações discursivas, intrincado no complexo 

das formações ideológicas” (PÊCHEUX, 2009, p.149). É neste sentido que a 

Ideologia e o seu funcionamento fornecem ao sujeito, por meio da interpelação, a 

relação que ele deve estabelecer com a realidade:  

 
o funcionamento da Ideologia em geral como interpelação dos 
indivíduos em sujeitos se realiza através das formações ideológicas e 
fornece a cada sujeito sua realidade enquanto sistema de evidências 
e de significações percebidas - aceitas - experimentadas. 
(PÊCHEUX, 2009, p. 149). 

 

 Assim, pode-se observar que a formação ideológica escolar constitui a forma 

da ideologia dos que detêm o poder, ou seja, de quem constrói as escolas, de quem 

contrata os profissionais, de quem determina a carga horária e de quem determina o 

que deve ser ensinado. Entretanto, nas relações nos espaços institucionais e nas 

posições ocupadas pelos sujeitos, diversas FDs intervêm: de um lado, as leis 

disciplinadoras do que “deve ser” e, por outro lado, o que se efetiva enquanto 

discurso nas salas de aula e no espaço fechado entre o sujeito professor e os 

alunos. Questiona-se o que escapa entre o que pode e deve ser dito e o que é dito 

nos desvios. 
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Ao tratar o “todo complexo com dominante” das FDs, Pêcheux (2009) 

acrescenta que os seus efeitos não se resolvem em um ponto de integração, mas se 

desenvolvem em contradições. Para sua defesa, cita o conceito de FD discutido por 

Foucault (2008, p.133): 

 
Um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas 
no tempo e no espaço que definiriam em uma época dada, e para 
uma área social, econômica, geográfica ou linguística dada, as 
condições de exercício de uma função enunciativa. 

 

E, por relação com a FD, o autor estabelece uma associação com o 

“Interdiscurso”, para dizer que este é o princípio de funcionamento genético da 

discursividade, pois é 

 
porque os elementos da sequência textual, funcionando em uma 
formação discursiva dada, podem ser importados de uma sequência 
pertencente a uma outra formação discursiva que as referências 
discursivas podem se construir e se deslocar historicamente. 
(PÊCHEUX, 2012, p.158). 

 

O discurso que circula no espaço escolar e nos discursos dos professores é 

permeado por contradições e por discursos outros, já que, no processo de formação 

acadêmica, há um emaranhado de discursos que se originam na política, na 

economia e na ciência e são “repassados” a partir de outro tempo e outra posição. 

Neste sentido, há uma assimetria entre as gerações (no tempo e no espaço), já que 

são os mais “velhos” que repassam os chamados conhecimentos elaborados 

socialmente. E, dessa forma, os discursos mais se repetem do que se deslocam.  

É por isso que a materialidade discursiva deve ser analisada para além da 

semântica e da pragmática, ou seja, no “nível de existência sócio-histórica, que não 

é nem a língua, nem a literatura, nem mesmo as „mentalidades‟ de uma época, mas 

se refere às condições verbais de existência de um objeto (científicos, estéticos, 

ideológicos...) em uma conjuntura histórica dada”. (PÊCHEUX, 2012, p.152).  

Para Pêcheux (2012), a questão fundamental está nas formas de existência 

histórica da discursividade. Ele se refere aos trabalhos de Althusser, Foucault e 

Lacan, para assumir que é preciso superar a crença numa subjetividade produtora 

do discurso. Para ele, processos como a metáfora e a metonímia, entre outros, são 

concebidos como formas de construção e de deslocamentos históricos, mas mais de 

manutenção. A metáfora é vista como uma perturbação que pode tomar a forma do 
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lapso e do ato falho e a metonímia, como tentativa de “tratar” esta perturbação e de 

reconstruir suas condições de aparecimento, que mostra como um efeito discursivo 

pode se transformar historicamente, mas também se manter por longo tempo. 

Pêcheux (2009, p.151), ao apresentar o conceito de discursividade, destaca 

dois elementos fundamentais: o “pré-construído” e “discurso transverso”. Sendo o 

primeiro correspondente ao “sempre-já-aí”, remete ao que todo mundo sabe e ao 

mundo das “coisas” e o segundo “constitui o sujeito em sua relação com o sentido”.  

Tem-se, então, que o sujeito se identifica com a FD que o constitui e o 

absorve no intradiscurso, identificando-o consigo mesmo, ou seja, com seu “próprio” 

discurso, dando-lhe uma identidade que se fundamenta e, ao mesmo tempo, ocorre 

por meio da identificação com o outro/Outro. 

Neste caso, ao falar de “Interdiscurso”, ele pode ser visto, então, como uma 

interconexão de discursos e de várias FDs que se cruzam. Usam-se as palavras de 

outros para falar, porém em outras CPs, o que pode alterar o sentido. Os elementos, 

as sequências e as palavras são retomadas e parafraseadas e sofrem pressão de 

suas CPs, o que faz com que tenham sentidos diferentes. Ao proferir um discurso, o 

sujeito acredita estar proferindo um sentido original, o que é ilusório: as palavras 

“mudam de sentido” ao passar de uma FD a outra. O sujeito se identifica e repete o 

que está dado social e ideologicamente, sem perceber a subordinação e o 

assujeitamento, apresentando por meio do corpo verbal aquilo que o interpela, 

afirmando é claro que, é assim que todo mundo faz, dentre outras expressões.  

Maingueneau (1997), ao discutir o conceito de Interdiscurso, propõe analisar 

uma FD para além de um espaço e perceber como o Interdiscurso pressiona e força 

a interação entre FDs diferentes, ressaltando que é preciso definir uma FD a partir 

de seu interdiscurso, ou seja, da sua relação polêmica com outra. Para tornar mais 

preciso o conceito de interdiscurso, o autor recorre a três conceitos complementares: 

universo discursivo, campo discursivo e espaço discursivo. 

De forma aqui resumida, Maingueneau (1997) conceitua o universo discursivo 

como o conjunto de FDs que interagem em uma conjuntura. Esse conjunto é infinito, 

irrepresentável e não pode ser apreendido em sua totalidade. Já o campo discursivo 

é um conjunto de FDs que se encontra em relação de concorrência e se delimitam 

por uma posição enunciativa em uma dada região, como o campo discursivo 

religioso, literário, político, etc. É no interior do campo discursivo que se constitui o 

discurso, o que não significa que ele se constitua da mesma forma com todos os 
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discursos desse campo, pois há oposição entre discursos, que não se situam no 

mesmo plano. Por fim, o espaço discursivo, visto como um subconjunto do campo 

discursivo, liga e relaciona, no mínimo, duas FDs, configurando o recorte de análise 

da pesquisa empreendida pelo analista do discurso.  (MAINGUENEAU, 1997). 

A partir dessa discussão, Maingueneau (2008) defende o “primado do 

interdiscurso”, no qual postula que é a existência de uma zona de regularidade 

semântica que estrutura a ligação entre os discursos. Reconhecê-lo é   

 
incitar a construir um sistema no qual a definição da rede semântica 
que circunscreve a especificidade de um discurso coincide com a 
definição das relações desse discurso com seu Outro. No nível das 
condições de possibilidades semânticas, haveria, pois, apenas um 
espaço de trocas e jamais de identidade fechada. (MAINGUENEAU, 
2008, p. 36).   

 

Essa relação com o Outro é função da relação que um discurso mantém 

consigo mesmo, na medida em que, para que ele construa a sua identidade, é 

preciso relegar o Outro ao interdito, ao espaço do dizível faltoso, do errado, do que 

falha e é sobre o interdito que se constitui o discurso. Desse modo, pode-se postular 

o “caráter essencialmente dialógico de todo enunciado do discurso” (Maingueneau, 

2008, p.37); é impossível, dessa maneira, separar a interação dos discursos do 

funcionamento intradiscursivo. Disso, decorre que um discurso não nasce ou surge 

do retorno à história ou às coisas, mas do trabalho sobre outros discursos.  

O que se observa, principalmente no que diz respeito às FDs, é que no 

interior delas há sempre espaço para o confronto, para as divergências e o sujeito se 

encontra atravessado e constituído pelo outro e pelo discurso do outro.  

 Já, Lacan (2008), no campo da psicanálise, discute o sujeito como sendo uma 

posição interpelada em relação ao Outro. É o Outro que fala; é o Outro da 

linguagem. Antes do indivíduo, a linguagem e as palavras já existiam. Lacan vai 

discutir a questão do inconsciente como o discurso do Outro, já que o inconsciente 

está repleto de falas, de palavras das pessoas, das conversas de outras pessoas, de 

significados e de modos de pensar de outros. 

O autor atrela o conceito de sujeito ao conceito de significante, sendo o 

significante aquilo que representa o sujeito para outro significante. Quando o autor 

fala do significante, ele se refere a algo opaco e define o “significante como aquilo 

que representa o sujeito para outro significante” (LACAN, 2008, p.18).  
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Teorizando o sujeito da psicanálise, Lacan (2008) chega à defesa que o 

sujeito não é o que acredita ser e ser diferente não depende de si, mas do Outro, 

pois, é no lugar do Outro, que se desenrola a cadeia significante que o determina. É 

lá que se encontram os significantes que o representam para outros significantes: 

 
O sujeito, aí, é sufocado, apagado, no instante mesmo em que 
aparece. Como é que alguma coisa desse sujeito que desaparece 
por ser o que surge, que é produzido por um significante para se 
apagar prontamente em outro, pode se constituir e, no fim, fazer-se 
tomar por um Selbstbewwstsein, isto é, por algo que se satisfaz por 

ser idêntico a si mesmo? Um sujeito é aquilo que pode ser 
representado por um significante para outro significante. (LACAN, p. 
20, 2008). 

 

  O sujeito se constitui pelo Outro, porém como é uma cópia do outro e 

também não se torna completo, pois, assim como o Outro falta, ele não se pronuncia 

completamente e é faltoso, o que é percebido nos deslizes, que se manifestam nos 

sonhos, nos chistes, nos atos falhos. É por isso que “o lugar da verdade é um lugar 

vazado” (LACAN, 2008, p.58), já que 

 
o Outro fornece apenas a textura do sujeito, ou seja, sua topologia, 
aquilo mediante o qual o sujeito introduz uma subversão, sem 
dúvida, mas que não é apenas a dele. No sentido em que a 
destaquei e a coloquei no título de um escrito, tratava-se da 
subversão do sujeito em relação ao que se havia enunciado até 
aquele momento. Mas a subversão de que se trata aqui é a que o 
sujeito certamente introduz, mas da qual se serve o real, que, nesta 
perspectiva, define-se como o impossível. Ora, no ponto exato em 
que ele nos interessa, só existe sujeito de um dizer. (LACAN, 2008, 
p.64). 

 

É a partir dessas discussões que Pêcheux (2010) formula a sua teoria sobre o 

sujeito, visto como posição dada pela linguagem, que não é a dupla face do sujeito, 

mas exterior a ele; o sujeito não é mais do que uma posição, dada pelo sempre-já-lá 

da linguagem. A partir das discussões sobre os sintomas, os embaraços, os saltos e 

os tropeços, Pêcheux (2009, p.140) vai além e formula que o sujeito é tido mais 

como efeito do que como causa, pois ele ocupa um lugar pela interpelação:  

 
Todo o nosso trabalho encontra aqui sua determinação pela qual a 
questão da constituição do sentido se junta à da constituição do 
sujeito, e não de modo marginal (por exemplo, no caso particular dos 
rituais ideológicos da leitura e da escritura), mas no interior da 
própria “tese central” da figura da interpelação. 
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A partir dessa “tese central”, Pêcheux (2009) discute a “interpelação”, 

relacionando ideologia e inconsciente, em que o sujeito não escapa da ideologia, 

sendo o exterior de uma ideologia outra ideologia. Althusser (1996) indica a relação 

entre linguagem e ideologia e Pêcheux a trabalha, concebendo, a seu modo, o 

discurso como o lugar da relação. Para Pêcheux (2009), é sob a evidência do eu 

que ocorre a interpelação e a produção do sujeito do direito no quidam (o lugar 

vazio) e do sujeito ideológico, por meio da “evidência” que mascara a identificação.  

Assim, conforme Indursky (2013), o sujeito é essencialmente representação, 

pois sua interpelação em sujeito se dá a partir de sua relação com o imaginário e 

sua estruturação como sujeito faz-se a partir de sua relação com o simbólico: 

 
essas duas regiões tão diferentes em sua essência – sujeito social 
dotado de inconsciente - manifestam-se conjuntamente na 
constituição do sujeito do discurso: é interpelado, mas se acredita 
livre; é dotado de inconsciente, mas se percebe plenamente 
consciente. (INDURSKY, 2013, p.42). 

 

Isso ocorre porque o sujeito é afetado pelos dois esquecimentos inerentes ao 

discurso. Segundo Pêcheux (2009), o esquecimento 2 refere-se ao plano do 

enunciado que, por criar a impressão de seleção de formas, sequências, 

tematizações e focalizações, ilude e faz achar que é próprio e consciente ou pré-

consciente; o 1 se refere ao plano do sentido dado pela FD; o sujeito só pode estar 

no interior de uma FD, relegando as demais e reforçando o desconhecimento da 

determinação. Pêcheux (2009) defende que não existe autonomia de um dos 

esquecimentos em relação ao outro, já que todo discurso é ocultação do 

inconsciente: a censura e o recalque se aplicam aos dois: eis o primado do 

inconsciente e dos processos primários sobre os secundários. 

Essa ocultação evita que o sujeito se perceba como interpelado e identificado 

a partir dos lugares que ocupa, é a ideologia que, por meio do hábito e do uso, está 

designando o que é e o que deve ser, a partir da ficção de uma linguagem 

transparente, velando o caráter material do sentido das palavras e dos enunciados 

no interior de uma formação ideológica. (PÊCHEUX, 2009).  

Se o sujeito está sempre em relação com o outro, tanto o da linguagem 

quanto esse outro com o qual se identifica ou se opõe, não há como analisá-lo fora 

das condições sociais, nas quais está inserido.  
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É preciso, também, neste ponto, pensar a concepção de memória discursiva. 

Segundo Pollak (1992), a memória parece, a princípio, individual, íntima e própria da 

pessoa, porém deve ser vista como um fenômeno coletivo, social e que, por ser 

construída social e coletivamente, é submetida a flutuações, a transformações e a 

mudanças constantes. Para Achard (2007, p16), “a memória não restitui frases 

escutadas no passado, mas julgamentos de verossimilhança sobre o que é restituído 

pelas operações de paráfrases”. O que é retomado vem em outro momento e em 

outras CPs, portanto carregadas de outros sentidos. 

 

3.2 FORMAÇÃO IMAGINÁRIA 

 

Sobre o conceito de formações imaginárias (FIms), pode-se assumir que a 

posição que os sujeitos ocupam interfere na produção do discurso. Não trata da 

presença física de organismos humanos individuais, mas de lugares determinados 

na estrutura de uma formação social. Assim, por exemplo, na instituição de ensino, o 

lugar do professor e do aluno é marcado por “propriedades diferenciais 

determináveis” (PÊCHEUX, 2010, p.81).  

O que ocorre nos processos discursivos é uma série de formações 

imaginárias (FIs), o que um atribui a si e ao outro, a imagem que um tem de seu 

lugar e do lugar do outro. Pêcheux (2010, p.82) observa que “existem nos 

mecanismos de qualquer formação social regras de projeção que estabelecem as 

relações entre as situações e as posições”. Segundo o autor, as FIms determinam, 

não as posições sociais, a presença física de organismos humanos individuais, mas 

a imagem que os sujeitos fazem de seu posicionamento e do outro no discurso. Por 

exemplo, na esfera escolar, as posições ocupadas pelo professor e pelo aluno são 

relativamente bem marcadas.  

Isso implica, segundo Pêcheux (2010, p.81), que um discurso não pode ser 

reduzido à transmissão de informação, mas da produção de “um efeito de sentido 

entre interlocutores, entre A e B”, neste trabalho, designados como 

 A - Professor: aquele que ensina; 

 B - Aluno: aquele que aprende; 

 C – Conteúdo: o que deve ser ensinado. 

 Há, portanto, nessa condição de produção discursiva, relações de forças 

imaginárias que designam o lugar dos sujeitos: o que cada um atribui a si e ao outro 
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e a imagem que fazem de si próprio e do outro, enquanto lugar que ocupam. 

(PÊCHEUX, 2010). 

 Assim, o professor, ao ocupar um lugar em sala de aula, possui uma imagem 

do que seja ser professor e do que seja ser aluno, como também o aluno a tem 

sobre si e sobre o professor. Há uma antecipação do que o outro vai pensar para a 

constituição de qualquer discurso, que vem marcada por aquilo que já se tem, a 

partir da percepção do que já foi dito anteriormente e em outro lugar. 

 Ao apresentar o conceito de FIm, Pêcheux (2010) indica princípios como a 

antecipação das representações e as relações de sentido e as relações de força por 

meio das quais o discurso se manifesta. A antecipação aponta para um enunciador 

que possui representações imaginárias a respeito de seu interlocutor, que são 

advindas de “processos discursivos anteriores (provenientes de outras CPs) que 

deixaram de funcionar, mas que deram nascimento a tomadas de posição implícitas 

que asseguram a possibilidade do processo discursivo em foco” (PÊCHEUX, 2010, 

p.85). Assim, são os “já ouvidos” e “já ditos” que constituem as FIs. 

 São as CPs de um discurso que indicam as variações de posição dos 

participantes do diálogo, ou seja, quem é o dominante e quais são as imagens que 

um faz do outro.  Na relação entre professor e aluno, por exemplo, a representação 

que os alunos fazem daquilo que o professor lhes ensina é que domina o discurso, 

devido ao lugar que eles ocupam. 

 Sobre a questão da FIms, Pêcheux (2010) apresenta as seguintes questões: 

 IB(B) – Imagem do lugar de B para o sujeito colocado em B: 

 Quem sou eu para que ele me fale assim? 

 IB(A) – Imagem do lugar de A para o sujeito colocado em B: 

 Quem é ele para que me fale assim? 

 Essas imagens indicam as relações de força que são determinadas pelos 

lugares sociais ocupados pelos sujeitos. O aluno ocupa a posição de quem aprende 

e, portanto, o professor é aquele que ensina. Nessa situação discursiva, é o 

professor que ocupa o lugar de maior prestígio e poder, sendo o que possui maior 

força no processo discursivo: é ele que diz “eu sei algo que você desconhece”. 

 A partir das imagens construídas, é estabelecida uma espécie de contrato 

imaginário entre o professor e o aluno e, assim, de forma desordenada, pois não há 

uma fixidez ou regularidade na ordem do imaginário, o professor estabelece a 

necessidade de o aluno 
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1) reconhecê-lo num papel, seja qual for: de autoridade, de 
benevolência, de contestação, de saber, etc. (todo visitante que não 
vê qual a imagem que solicita de você torna-se inquietante); 2) 
difundi-lo, estendê-lo, levar ao longe as suas idéias, o seu estilo; 3) 
deixar-se seduzir, prestar-se a um relacionamento amoroso 
(concedamos todas as sublimações, todas as distâncias, todos os 
respeitos conformes à realidade social e à vaidade pressentida desse 
relacionamento); 4) enfim, permitir-lhe honrar o contrato que ele 
próprio estabeleceu com o empregador, isto é, com a sociedade 
(BARTHES, 2004, p. 391). 

 

 Por outro lado, também, desordenadamente, o aluno solicita ao docente para 

 
1) conduzi-lo a uma boa integração profissional; 2) preencher papéis 
tradicionalmente afetos ao professor(autoridade científica, 
transmissão de um capital de saber, etc); 3) entregar os segredos de 
uma técnica(de pesquisa, de exame, etc.); 4) sob o estandarte desse 
santo leigo, o Método, ser um iniciador de asceses, um guru; 5) 
representar um “ movimento de idéias”, uma Escola, uma Causa, e 
dela ser o porta-voz; 6) admiti-lo a ele, discente, na cumplicidade de 
uma linguagem particular; 7) para aqueles que têm a fantasia da tese 
(prática tímida de escritura, a um só tempo desfigurada e protegida 
por sua finalidade institucional), garantir a realidade dessa fantasia; 
8) pede-se finalmente ao professor que seja um distribuidor de 
serviços: assina matrículas, atestados, etc. (BARTHES, 2004,p. 391). 

 

Essas representações imaginárias alteram-se historicamente dependendo das 

condições políticas, econômicas e sociais. Elas não são definidas nem pelo 

professor nem pelo aluno, mas pelos lugares institucionais que ambos ocupam e 

onde realizam sua prática discursiva, podendo, assim, variar dependendo do que é 

colocado em jogo no processo discursivo. 

Para Bourdieu e Passeron (2012), o fato de produzir um efeito de sentido 

numa relação pedagógica implica e impõe uma definição social: do que merece ou 

pode ser transmitido, de quem pode transmitir e de quem é digno ou tem o direito de 

receber. A instituição concede ao professor e também ao aluno as condições 

materiais de sala de aula, carteiras e quadro, mas também os espaços definidos que 

cada um pode ocupar e as condições simbólicas: as imagens já instituídas de quem 

ensina e de quem aprende. 

Há, também, uma representação imaginária do que seja conhecimento, já que 

este é apresentado nas instituições de ensino, por meio de disciplinas com 

conteúdos específicos, que são trabalhados, muitas vezes, como se fossem 

verdades absolutas e inquestionáveis, que precisam ser ensinados, pois são 
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produções científicas, comprovadas e aprovadas por aqueles que ocupam posição 

para isso. Eles são conhecimentos que devem e podem ser ensinados. 

Pêcheux (2009), ao discutir o real e o necessário, permite entender que nem 

todos têm autoridade para dizer e nem todo dito pode ser considerado verdade. Não 

há conhecimento, de um lado, e sujeitos capazes de conhecer, de outro; não há 

independência do conhecimento objetivo em relação ao sujeito, pois, neste sentido, 

 
em cada momento histórico dado, as formas ideológicas não se 
equivalem, e o efeito simulação-recalque que elas engendram não é 
homogêneo: as formas que a relação imaginária dos indivíduos com 
suas condições reais de existência toma não são homogêneas 
precisamente por que tais condições reais de existência são 
distribuídas pelas relações de produção econômicas, com os 
diferentes tipos de contradições políticas e ideológicas resultantes 
dessas relações. (PÊCHEUX, 2009, p. 74).  

 

Entende-se que, a partir das instituições de ensino, por meio de disciplinas 

específicas (mas não só), os conceitos e as teorias, as imagens, que não são nem 

individuais, nem universais, vão se naturalizando pela autoridade do discurso 

pedagógico. Corroboram esta afirmação Bourdieu e Passeron (2012), ao dizerem 

que o verbo magisterial, atributo estatutário que deve à instituição a maioria dos 

seus efeitos, diz o que diz porque a instituição permite e o dizer jamais é dissociado 

da relação de autoridade escolar em que se manifesta. Além disso, a linguagem é 

um instrumento de fascínio que tem como função atestar e impor a autoridade 

pedagógica da “comunicação” e do conteúdo “comunicado”, seja ele qual for. E, 

dependendo do que é dito, são produzidas formas de pensar sobre diferentes temas. 

Para Pêcheux (2009, p. 232), “o real existe, necessariamente, independente 

do pensamento e fora dele, mas o pensamento depende, necessariamente, do real, 

isto é, não existe fora do real”. Pensa-se a partir de algo ou alguma coisa tornada 

necessária pelas CPs do discurso. Por que falar sobre juros, taxas ou o valor da 

moeda em um curso de Administração, se esses conceitos não eram trabalhados no 

século XVI? São as CPs que determinam as formas de existência do pensamento, o 

que não ocorre de forma transparente. O processo de pensamento existe sob a 

forma de regiões disjuntas, que não podem ser associadas a um sujeito que as 

enuncia e ocorrem por meio de representações pelas quais o sujeito é interpelado e 

com os quais ele se identifica. 
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 E essa identificação se dá no non-sens das representações, conforme 

Pêcheux (2009), pois elas não se mostram para ninguém, mas o sujeito ocupa o 

lugar e toma posição em relação a elas, aceitando-as, rejeitando-as, colocando-as 

em dúvidas, etc. Ou seja, o sujeito se produz nesse “não-sujeito” constituído por um 

conjunto de representações desprovidas de sentido e essa produção é 

acompanhada por uma imposição de sentidos sobre elas. 

 Porém, esse processo não ocorre de forma simétrica e organizada; há 

contradições e os sujeitos podem mudar de posição: o aluno pode se tornar 

professor, o professor se tornar aluno. As posições não são fixas, pois as condições 

sociais e econômicas mudam. E o discurso do professor proferido em sala de aula, 

ao trabalhar com “conhecimentos científicos”, carrega outros discursos com os quais 

se identifica ou nega. Conforme Silva (2010), os discursos, assim como as 

representações, estão diretamente ligados às relações de poder de uma 

determinada época e devem ser analisados a partir dessas relações, pois o poder 

está inscrito nas representações, nas quais são travadas batalhas de recusas, de 

desvios e de imposição de significados. 

 O conhecimento não se apresenta como um mundo objetivo de fatos, coisas a 

saber, habilidades, significados ou conceitos fixos que devem ser transmitidos, mas 

cabe aos campos de saber específicos (Didática, Pedagogia) encontrarem a melhor 

maneira de trabalhar conteúdos estáticos e mortos e compostos de elementos de 

realidade “descobertos” e “transparentes”. Ele está, portanto, relacionado às CPs e, 

portanto, a questões sociais, políticas e econômicas. 

 Há, ainda, outras representações que entram no jogo do discurso proferido 

pelo professor em sala: a imagem que ele tem de si e do que seja ser professor, a 

imagem que a instituição tem do profissional contratado e a imagem que a 

sociedade tem do que seja professor. E as relações de sentido se dão em termos de 

memória, como o que foi dito anteriormente, por meio de uma relação constante de 

idas e vindas, sempre sob o domínio complexo de formações ideológicas. 

 Assim, o conceito de FI se apoia em representações que o interlocutor possui 

sobre a relação imaginária que entretece com a realidade. Ele pensa saber o lugar 

que ocupa, quais são suas funções, e que discursos conhece ou desconhece, que 

tipo de linguagem deve ou pode utilizar, quanto pode dizer, quanto não pode, com 

que intensidade e agressividade ele pode dizer. E isso ocorre tanto para aquele que 

diz e escreve, como para aquele que ouve e lê. 
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 Essas reflexões permitem examinar o discurso do professor proferido em sala 

de aula e entender por que, ao trabalhar com conhecimentos científicos, ele carrega 

outros discursos com os quais se identifica ou nega, porém deixando nos espaços 

de deriva sentidos que se materializam nos processos discursivos que (re) produz. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para pensar na metodologia que o pesquisador da AD deve adotar para 

desenvolver pesquisas, parte-se do princípio de que fazer AD é descrever e 

interpretar a constituição, a formulação e a circulação dos sentidos na sociedade, 

por meio da articulação necessária e indissociável da língua com a história, 

conforme afirmações de Pêcheux (1997). 

Logo, a perspectiva teórica da pesquisa em que se fundamenta o analista do 

discurso é de base interpretativa e o método é aquele próprio à AD. Porém, pelo fato 

de a disciplina dialogar com a Psicanálise, o Materialismo Histórico e a Linguística, 

não se pode afirmar categoricamente que todos os pesquisadores dessa área sigam 

uma mesma metodologia, apesar de o método ser idêntico. 

O princípio de que a AD é uma disciplina de interpretações que permite 

observar objetos discursivos numa tríplice tensão, exige a busca do entrelaçamento 

da sistematicidade da língua, da historicidade e da interdiscursividade, o que impede 

de desvincular a língua do histórico e do social. Portanto, pesquisar em AD é efetivar 

leituras não subjetivas, pois a língua não fornece todos os sentidos. Nesse aspecto, 

 
Ler um texto, uma frase, no limite, uma palavra, não constitui uma 
simples “tomada de informação”. O sentido de um texto, de uma 
frase, e, no limite de uma palavra, só existe em referência a outros 
textos, frases ou palavras que constituem seu “contexto” (contexto 
onde as modalidades de acessibilidade são, obviamente, 
extraordinariamente variáveis). Resulta disso que a análise de 
discurso se contenta em cercar o sentido de uma sequência (de 
extensão indeterminada) por meio de suas possibilidades de 
substituição, comutação e paráfrase. (LÉON e PÊCHEUX, 2012, 
p.165). 

 

Portanto, analisar discursos não é buscar informação, já que o sentido de um 

texto está na relação dele com outros, com o seu “contexto”, sendo este também 

entendido como as condições de produção em que o discurso foi constituído: o 

contexto social, histórico e político, entre outros.  Logo, ao ler, são mobilizadas as 

posições do sujeito, que recupera os já-ditos, os já-escritos e produz discursos. O 

sujeito leitor, neste sentido, é interpelado pelo lugar social que ocupa e faz uma 

leitura a partir dessa posição.  

Dessa forma, quando se embasa a pesquisa sob o enfoque interpretativo da 

AD, parte-se da premissa maior de que se desenvolvem interpretações da vida 
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social e do mundo sob uma perspectiva cultural e histórica. A interpretação dos fatos 

e dos acontecimentos é desenvolvida por sujeitos que são constituídos de múltiplas 

memórias, produzidas nas relações sociais que podem promover outros sentidos. 

Com este enfoque sobre os estudos da linguagem, verifica-se que a AD 

analisa o caráter histórico da língua, vista como um fato social. Para ela, as noções 

fundamentais são a de funcionamento da linguagem e de CPs que localizam os 

protagonistas e o objeto do discurso. Cattelan e Schroder (2005), em seus estudos, 

afirmam que falar de discurso obriga o analista a levar em consideração, pelo 

menos, duas ordens de problemas: os protagonistas e a situação comunicativa, não 

sendo possível trabalhar com o sentido de maneira efetiva, a não ser por meio da 

consideração da dupla face do discurso, simultaneamente, linguístico e histórico. 

Perceber o sentido ou os sentidos do discurso ocorre a partir de aproximações, 

origens, filiações, proximidades: ou seja, pela análise da FD em que o discurso se 

manifesta. Como discutido anteriormente, são as formações discursivas que 

 
Determinam o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de 
uma arenga, um sermão, um panfleto, uma exposição, um programa, 
etc.) a partir de uma posição dada numa conjuntura, isto é, numa 
relação de lugares no interior de um aparelho ideológico, e inscrita 
numa relação de classes. (PÊCHEUX, p. 164, 2010). 

 

Assim, ao analisar a língua como sendo atravessada pelo histórico e pelo 

social, tem-se que todos os enunciados e toda sequência de enunciados oferecem 

lugar para a interpretação. A descrição e a interpretação são entendidas como 

passos interdependentes no processo de análise. Esta noção foi apresentada por 

Pêcheux (1997), quando afirmou que é “através das descrições regulares de 

montagens discursivas, que se podem detectar os momentos de interpretações 

enquanto atos que surgem como tomadas de posição” (PÊCHEUX, p. 57, 1997). 

Ao desenvolver da pesquisa, o analista do discurso concebe a língua na sua 

opacidade, isto é, que funciona segundo o processo discursivo de uma dada FD, 

que materializa formações ideológicas que, por sua vez, são da ordem da história. 

Este é o ponto chave, apresentado por Pêcheux (1997), em seus estudos: de que a 

formação do sujeito é constituída por uma infinidade de filiações históricas, 

permeada de palavras, de imagens, de narrativas, de discursos, de textos, entre 

outros, e “coisas a saber”, (PÊCHEUX, 1997), que coexistem com os objetos. 

Portanto, ninguém está seguro ou consciente do que fala, porque os objetos 
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discursivos estão inseridos numa FD e são produtos de uma aprendizagem: isto 

acontece na esfera familiar privada, na esfera pública das instituições e nos 

aparelhos de Estado. Nessa perspectiva, os sujeitos não percebem e nem 

manobram seus discursos. 

Uma pesquisa de cunho interpretativo sempre é adjetivada como sendo 

crítica, pois todo conhecimento é influenciado por relações de poder, que são de 

natureza social e estão historicamente constituídas e os discursos não podem ser 

separados do campo dos valores e da ideologia. 

Para os estudos da AD, o conceito de ideologia é bastante caro e é discutido 

desde o início dos estudos desenvolvidos por Pêcheux (1997), atribuído pelo 

estudioso, inicialmente ao “que pode/deve ser dito a partir de um determinado lugar 

social”, vinculado, portanto ao conceito de FD. De acordo com Pêcheux (2010), uma 

FD, apesar de parecer heterogênea, já que é atravessada por outras FDs, sofre 

coerções da formação ideológica em que está inserida. 

Ao produzir um discurso a partir de determinada FD, o sujeito não é dono do 

discurso; este se forma pelo “esquecimento” do que o determina. Ao ocupar 

determinada posição, o sujeito se configura por meio da interpelação da FD que o 

domina e é determinado pela ideologia que o constitui. Não há discurso sem sujeito 

e nem sujeito sem ideologia, questão apresentada por Pêcheux que precisa ser 

pensada com cuidado pelo pesquisador, pois alerta para uma “vigilância” e um 

cuidado com os discursos vigentes. 

Os espaços, então, para as interpretações que se realizam nos estudos da 

AD, ocorrem a partir de descrições regulares de montagens discursivas, nas quais 

se possam detectar os momentos de interpretações enquanto atos que surgem 

como tomadas de posição e como “efeitos de identificação assumidos e não 

negados". (PÊCHEUX, 1997, p. 57). Nesses atos e nesses desvios, é que se podem 

observar os efeitos de sentidos (os pretendidos e os produzidos), tanto na instância 

das práticas discursivas como na instância da interpretação. Os “desvios” podem ser 

concebidos como próprios do funcionamento da língua e como produtores de efeitos 

de sentido pela língua.  

 O procedimento metodológico da AD é, portanto, o processo de descrição e 

de interpretação e vice-versa, num ir e vir da busca para perceber 
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a manipulação de significações estabilizadas, normatizadas por uma 
higiene pedagógica do pensamento, e o de transformações do 
sentido, escapando a qualquer norma estabelecida a priori, de um 
trabalho do sentido sobre o sentido, tomados no relançar indefinido 
das interpretações. (PÊCHEUX, 1997, p.51). 

 

Em relação à constituição do corpus para a pesquisa em AD, são apropriadas 

as indicações utilizadas por Orlandi (1989), quando a autora se refere a recortes e a 

enunciados. Os recortes se referem a uma unidade discursiva entendida como 

fragmentos correlacionados de linguagem e situação e os enunciados se referem a 

uma série, léxico-sintaticamente determinada de pontos de deriva possíveis, 

oferecendo lugar à interpretação. Ao lidar com recortes, empreende-se a análise por 

meio da seleção de unidades extraídas do corpus a partir dos objetivos da pesquisa.  

O enunciado provém sempre de uma sequência discursiva que responde a 

CPs determinadas.  O enunciado é ambíguo e deve ser lido por referência a outros 

textos; ele não é a articulação de informações elementares. A sintaxe deve ser 

recuperada em níveis e não pode ser vista como mera justaposição de itens lexicais 

superficiais. Os dados vêm pela construção do corpus, que é diversificado, disjunto e 

contraditório e não uma justaposição de homogeneidades contrastadas: o corpus 

não é um banco de dados (LÉON e PÊCHEUX, 2012). 

O que acontece nos trabalhos desenvolvidos pelos analistas do discurso é o 

isolamento de sequências discursivas que o pesquisador julga relevantes para o seu 

propósito. Essa relevância se confirma ou não no desenvolvimento da pesquisa.  

Portanto, ao se caracterizar como analista do discurso, o pesquisador rompe com 

concepções de linguagem vistas como meros instrumentos de comunicação e adota 

a enunciação que é o verbal e o institucional: a estrutura conjunta do acontecimento.  

Após estas discussões, concebe-se a AD como a disciplina, que ao trabalhar 

o material linguístico, ultrapassa-o, pois todo discurso deve ser interpretado, isto é, 

concebido como pronunciado a partir de determinadas CPs e por sujeitos afetados 

histórica e ideologicamente.  

Assim, as condições de produção compreendem os sujeitos e a situação 

afetados pela memória. Neste trabalho, os sujeitos são os professores de um curso 

de administração de uma faculdade particular. A pesquisa pode ser caracterizada 

como de campo, pois a pesquisadora, além de buscar as informações naquele 

espaço, é também professora da instituição. Os pesquisados, portanto, sujeitos 
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professores, com formações advindas de áreas diferentes e compõem um grupo que 

leciona em um curso específico.  

A escolha dos termos "instrumentos" e "procedimentos" nesta pesquisa são 

adotados a partir dos seguintes critérios: os instrumentos são vistos como meios de 

coleta do corpus, neste caso, entrevistas semiestruturadas e gravações de aulas na 

forma de áudio, que também são objeto de investigação; os procedimentos são 

vistos como a análise das aulas gravadas, que não seguem um roteiro elaborado por 

meio de fichas, mas correspondem à teoria adotada: foi realizada a transcrição das 

aulas e recortadas as sequências discursivas na forma de segmentação do corpus 

baseada na unidade temática definida para a investigação proposta.  

Essa segmentação foi realizada levando em consideração as ligações 

interfrásticas: de um lado, “os conectivos (conjunções, locuções adverbiais, 

preposições e alguns advérbios)” e, de outro, “as anáforas e a elipse, além das 

marcas de enunciação, como o sistema modo-aspecto-tempo e os determinantes” 

(PÊCHEUX, 2012, p.167). 

 O corpus foi coletado por meio da análise das respostas produzidas pelos 

professores nas entrevistas e dos enunciados produzidos em sala de aula por seis 

professores pertencentes à instituição.  As aulas foram gravadas com a anuência 

dos professores, que sabiam que suas aulas seriam gravadas. No entanto, não 

foram revelados os dias, nem quais e nem quando, para que não houvesse, por 

parte destes, uma alteração em sua prática, já que poderia haver um “controle” 

maior do discurso do professor em sala.  

A utilização do corpus coletado, tendo em vista o discurso proferido, não pode 

ser feita sem uma elaboração conceitual que lhe confira um sentido e o torne 

relevante. A AD é um campo de pesquisas que não possui uma metodologia pronta, 

o que significa que, ao observar os elementos constitutivos da teoria, como “sujeito”, 

“ideologia”, “história”, dentre outros, o analista alcança os dispositivos 

metodológicos. É a partir do objeto e das perspectivas adotadas que se delineia a 

pesquisa; a teoria e a metodologia não podem ser separadas, pois a teoria da AD 

impõe sua própria metodologia.  

Nesse sentido, esta pesquisa tem um caráter qualitativo-interpretativista, com 

o intuito de desenvolver o que Orlandi (2009, p.62) denomina como “exausitividade 

vertical”, que considera os objetivos da análise e a temática, ou seja, a análise dos 

enunciados produzidos em sala, para compreender se uma aula tende à 
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transmissão de conhecimentos científicos, que apenas informa, ou se o professor 

está preso a um imaginário ilusório de uma aula e o que se tem é a reprodução de 

valores que se cristalizam socialmente.  

O discurso não é um processo acabado, mas um momento de produção de 

efeitos com tudo o que isso comporta de “contradições”, “incoerências” e 

“imperfeições”. Parte-se, portanto, da análise do enunciável e não dos aspectos 

gramaticais. Trata-se de uma investigação que utiliza o método qualitativo, para 

refletir acerca de situações referentes ao discurso. 

As análises desenvolvidas, portanto, baseiam-se em enunciados resultantes 

das entrevistas e das gravações de sala de aula. O conjunto é formado por seis 

professores, com diferentes áreas de conhecimento, que ministram aulas em um 

curso de Administração. Eles são designados de 1(um) a 6(seis), para mantê-los 

anônimos. A professora 1(um) trabalha com Matemática Financeira; o professor 

2(dois) com Metodologia Científica; o professor 3(três) com Filosofia; o professor 

4(quatro) com Fundamentos da Economia; o professor 5(cinco) com Estatística 

Aplicada à Administração; e a professora 6(seis) com Psicologia nas Organizações. 

A realização da pesquisa ocorreu pelo fato de a pesquisadora ser professora 

do curso e por ter realizado uma pesquisa anterior em parceria com a coordenação 

do curso, que tinha como preocupação verificar a metodologia utilizada pelos 

professores. Durante as discussões que ocorriam entre os colegas, havia, por parte 

da maioria dos professores, uma avaliação positiva de suas aulas, com declarações 

de que as aulas eram dialogadas, por meio de uma relação de troca. Por outro lado, 

havia um discurso repetido de que, apesar de explicarem muito o conteúdo e de 

repetirem a mesma coisa, os alunos não aprendiam, com  expressões como “você 

fala, fala e eles não aprendem” ou “repeti várias vezes e foram mal na prova”.  

Essas colocações não eram diferentes das feitas pelos professores de outros 

níveis de ensino ou de outros cursos, razão que despertou maior interesse pela 

realização da pesquisa. Em face disso, a investigação proposta foi conduzida a partir 

de alguns questionamentos básicos: 

1) Como o professor pensa sua aula e de onde vem essa forma de pensar? 

2) O que o professor ensina para além dos conhecimentos sistematizados?  

3) O professor passa juízos de valor ao dar suas aulas? 

Estes questionamentos conduziram o trabalho, que foi organizado em duas 

etapas: a primeira, por meio de entrevista semiestruturada, buscava verificar que 
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concepções o professor tem sobre “aula”, “aluno” e “conteúdo”; a segunda, a partir 

das gravações das aulas e sua transcrição, tinha o intuito de investigar o que é 

ensinado para além dos conhecimentos considerados sistematizados.  

Ao realizar a análise e, portanto, atribuir sentidos, tem-se o objetivo de abrir 

questões e produzir reflexões sobre o corpus, sem a pretensão de generalizações. 

Apenas evidenciam-se situações que ocorrem em um espaço em particular, mas 

que podem auxiliar a compreender a prática do professor em sala de aula. A 

interpretação desenvolvida é, no limite, uma possibilidade dentre tantas outras. 
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5 A AULA 

 

Nos capítulos precedentes, buscou-se entender a organização da escola, 

enquanto espaço de contradições históricas constantes e compreender o sujeito 

professor em seu processo de formação.  Fez-se essa apresentação inicial para 

mostrar que, ao se posicionar diante de questões como “o que é ser professor” ou 

“que é uma aula”, há o atravessamento de outros discursos, que estavam aí e que 

foram ditos em outros momentos.  

Em seu processo de formação de professor, seja enquanto acadêmico ou nas 

formações continuadas, os discursos são reproduzidos, são retomados e são 

repassados como verdades e, muitas vezes, o sujeito professor não estabelece 

relação entre os discursos proferidos, suas “convicções” e o que se efetiva na 

prática de sala. Interpelado e conduzido, não se dá conta da interpelação, pois tem a 

impressão que é dono do discurso e é responsável pelo sucesso ou fracasso de 

suas ações enquanto professor. E, ao tomar a palavra, conforme afirma Indursky 

(2013), o sujeito manifesta-se na materialidade discursiva por meio de inúmeras 

formas de representação; sujeito do discurso se encontra fragmentado e é disperso, 

deixando apenas pistas linguísticas que funcionam como indícios. 

Assim, ao buscar compreender o que caracteriza uma aula, têm-se vários 

posicionamentos, já que há campos do saber que se apropriam dos termos 

„professor‟, „aula‟, „ensino‟ e solidificam significados, os quais são reproduzidos como 

verdades. Não se trata, portanto, de discutir o papel do professor, mas como, ao 

assumir o papel de “transmissor” de conhecimentos e daquele “que ensina, que 

manda” e que “dá aula” sobre os mais diferentes saberes (BACHELARD, 1996, 

p.24), este sujeito professor se representa e apresenta como prática. 

Para refletir sobre o discurso proferido pelos sujeitos professores sobre o que 

entendem por „aula‟, por „aluno‟ e pelo próprio papel que assumem como „professor‟, 

foi aplicado um questionário aos sujeitos dessa pesquisa. Eles são seis professores, 

como já mencionado anteriormente, pertencentes a uma instituição de ensino 

superior privada, possuem formação nas diferentes áreas do conhecimento e são 

oriundos de diferentes instituições de ensino.   

Entende-se que, para que um discurso signifique, é preciso saber suas 

condições de produção; assim, só pode proferir o discurso em sala de aula quem é 

professor (mesmo que este não tenha o diploma de professor, a partir do momento 
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que passa a lecionar uma disciplina em sala de aula, configura-se como docente e, 

portanto, seu discurso passa a ser significado como proferido por um). 

Se cada enunciado é entendido diferentemente, dependendo da posição e do 

lugar em que é pronunciado, como este significa na situação de sala de aula? Uma 

piada contada em sala de aula tem o mesmo sentido que em outra situação de 

interação? Ou ainda, uma piada, contada em uma aula de matemática, corresponde 

àquilo que se configura como uma aula? 

Nesse espaço de “contradições”, o professor se constitui e assume a 

disciplina, que irá lecionar na instituição de ensino. E, dentre os conhecimentos que 

recebe ao longo de sua formação, seja acadêmica ou da chamada “formação 

continuada”, vai para sala de aula ministrar uma aula. 

Ao pensar no sujeito professor, procura-se, inicialmente, analisar de que lugar 

vem sua “percepção” do que seja dar uma aula. Não se discute se o professor leu ou 

não as concepções pedagógicas apresentadas, mas se parte do princípio de que os 

conhecimentos não têm um começo na escola ou na família: “cada sujeito já 

começou desde sempre” (PÊCHEUX, 2009, p. 203). Os conhecimentos que as 

instituições de ensino defendem não são construções da escola, mas fazem parte do 

que socialmente está estabelecido, assim como o que é ensinado pela mãe aos 

filhos, ao falar sobre como devem se comportar a mesa diante de convidados e 

como se vestir, o faz a partir de antecessores, da igreja e da escola a qual 

pertenceram, em uma espécie de círculo que se reproduz constantemente.  

Desse processo de formação dos sujeitos resultam, pois, enunciados que são 

proferidos em sala de aula e o professor “transmite” saberes que não produziu e 

repassa conhecimentos produzidos por outros.  

 

5.1 A AULA: UM GÊNERO 

 

Sendo a sala de aula um espaço onde circulam diferentes enunciados, além 

de ser o ambiente de interação do professor e do aluno, busca-se uma aproximação 

entre as discussões efetuadas por Pêcheux (2012) e Bakhtin (2000, 2002, 2006). 

Este exercício de aproximação é visto como tentativa de conceituar o que se 

entende por aula e se parte, neste capítulo, da concepção de aula como um gênero. 

Além disso, são apresentadas concepções de pesquisadores como Libâneo (1994), 

Antunes (2015), Campos (2007) e Rojo (1999), que têm realizado reflexões sobre a 
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temática do que seja aula e se busca traçar um paralelo com o que dizem os 

professores ao serem questionados sobre o tema.   

Bakhtin tem sua obra investigada por muitos pesquisadores de diferentes 

áreas do saber, o que permite trazê-lo para a discussão, o que se propõe com o 

intuito de compreender o que tem perpassado os discursos vigentes a respeito do 

que se entende por enunciados e gênero, já que o autor tem sido citado cada vez 

mais nos currículos de diferentes cursos de graduação e pós-graduação, além de 

ser referência nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998). 

Para Bakhtin (2006), toda atividade humana se realiza a partir da utilização da 

língua, que se materializa a partir de enunciados concretos e únicos, tanto orais 

como escritos. O enunciado é visto, pelo autor, como um fenômeno complexo e 

polimorfo e não pode ser analisado de forma isolada, mas em relação com o locutor 

como elo na cadeia da comunicação verbal e sempre em sua relação com outros 

enunciados. Estes refletem condições específicas e finalidades de acordo com uma 

esfera da atividade humana.  

Para o autor, essas esferas elaboram seus tipos de enunciados relativamente 

estáveis. Assim, quando se fala em aula como um gênero, procura-se entender 

elementos como tema ou unidade temática, composição e estilo. Para Bakhtin 

(2002), não há uma fronteira clara entre tema e significação, pois não há tema sem 

significação e vice-versa.  

Assim, o tema é uma propriedade de cada enunciação e sua evolução está 

relacionada a questões sociais, históricas e econômicas e, portanto, é ideológico, 

assim como a significação: 

 
A sociedade em transformação alarga-se para integrar o ser em 
transformação. Nada pode permanecer estável nesse processo. É 
por isso que a significação, elemento abstrato igual a si mesmo, é 
absorvida pelo tema, e dilacerada por suas contradições vivas, para 
retornar enfim sob a forma de uma nova significação com uma 
estabilidade e uma identidade igualmente provisórias (BAKHTIN, 
2006, p.139). 

 

Assim, o tema se constitui em situações reais de uso, as quais estão 

associadas às condições que definem os usos específicos dos gêneros com a 

presença de interlocutores interagindo socialmente. Em seus enunciados, o locutor 

considera o lugar em que fala, os seus interlocutores e suas possíveis réplicas, já 

que sempre se fala ou se escreve para alguém. Refletindo sobre a aula, há um 
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espaço em que ela ocorre: pode ser presencial como em sala ou em um auditório ou 

virtual; há interlocutores e possíveis respostas sobre o que se está ensinando; é 

ministrada conforme esses interlocutores e se configura por meio da oralidade. Há 

determinadas condições discursivas que só se efetivam em uma situação de aula 

para o ato de ensinar. 

O tema se constitui nas interações verbais e ocorre entre locutores e 

interlocutores que interagem estabelecendo o sentido do enunciado. Para Bakhtin 

(2002), o enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada esfera 

da atividade humana, tanto por seu conteúdo e por estilo verbal, como por sua 

construção composicional, que, sem separação, formam o todo do enunciado, 

marcado pela especificidade da esfera de comunicação.  Portanto, o tema sempre 

possui um valor social, sendo sempre resultado de uma ou várias interações.  

Se, como unidades reais, concretas e componentes de um ato de 

comunicação verbal, os enunciados possuem fronteiras determinadas pela 

alternância dos sujeitos falantes, alternância dos locutores, com uma transferência 

da palavra ao outro (BAKHTIN, 2002), o professor vai para o espaço de sala de aula 

com essa proposta: estabelecer uma relação dialógica, na qual o conhecimento seja 

construído coletivamente no exercício de fazer a aula. A aula se dará nessa relação, 

como um ato comunicativo entre o professor e os alunos.  

A composição do gênero ou seus elementos composicionais (aspectos 

lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas) está relacionada à noção de 

estabilidade dos gêneros, de acordo com Bakhtin (2002). Os gêneros não são 

criados; eles já estão aí nas situações reais de comunicação, sedimentados pelo 

tempo e pelas relações sociais. Para Bakhtin (2002), a língua está relacionada à 

necessidade do homem expressar-se e exteriorizar. E o que o homem expressa, 

exterioriza? Como? É nas relações sociais que a fala existe na realidade, “na forma 

concreta dos enunciados do sujeito de um discurso-fala” (BAKHTIN, 2002, p.293).  

O discurso se molda sempre à forma do enunciado que pertence a um sujeito 

falante e não pode existir fora dessa forma (BAKHTIN, 2002). Entendendo esse 

sujeito falante sempre presente em uma determinada esfera social, que se refere, no 

caso, a uma aula dada, o sujeito professor utilizaria enunciados que, de certa forma, 

já estão pré-definidos pela instituição que representa. Bakhtin (2000) expõe que o 

que é ouvido e entendido é respondido nos discursos subsequentes ou mesmo no 

comportamento. Pensando no professor, que é formado por outros professores, ao ir 
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para a sala de aula, leva consigo as imagens do que seja uma aula, ou do que seja 

ensinar os conteúdos que “aprendeu”; ele já sabe o formato de uma aula e o seu 

tempo, o que ocorre em uma sala de aula, sua posição e o lugar onde “deve” falar. 

Se não teve formação pedagógica, vai para a sala com o que acredita ser “dar aula”.  

Em relação ao estilo do gênero, há controvérsias quanto a se tratar de uma 

manifestação individual, o que não se opõe às discussões efetuadas até o momento 

neste trabalho. A compreensão que se tem do conceito é de que “o estilo individual 

não entra na intenção do enunciado, não serve exclusivamente às suas finalidades, 

sendo, por assim dizer, seu epifenômeno, seu produto complementar”, (BAKHTIN, 

2000, p.283), ou seja, não se planeja escrever ou falar com um estilo, como um ato 

individual; o estilo surge da escrita e da fala e está diretamente relacionado às 

construções sociais. Trata-se, portanto do estilo de um gênero em uma determinada 

esfera da comunicação humana, com suas especificidades, sua história e funções 

sociais; logo, só há estilo se houver gênero e não há como separar isso. Assim, não 

há dissociação entre o estilo, o tema e a composição. 

Rojo (1999)8 afirma que a sala de aula, no que se refere à situação de 

produção escolar dos discursos, quanto ao seu lugar social de articulação, ela é uma 

instituição “ponte” entre as esferas privadas e públicas, que tem em vista a 

construção de um sujeito social que seja capaz de atuar como um cidadão. Os 

interlocutores têm pouca ou nenhuma experiência das esferas públicas de discurso 

e possuem apenas o domínio dos gêneros primários, cotidianos e privados. E é no 

espaço escolar e na aula que os gêneros secundários, próprios das esferas 

públicas, serão objetos de construção dessas interações escolares.  

No que se refere aos participantes da interação (professor/aluno), segundo a 

autora, a situação é assimétrica no que se refere à distribuição dos poderes, deveres 

e direitos, cabendo ao professor o domínio cognitivo; ele é o detentor do saber sobre 

o objeto de ensino e aquele que tem o poder dominante de regular, normalizar e 

regrar, atribuído pela hierarquia institucional. 

Há um entrelaçamento constante entre a língua, a vida e os enunciados 

concretos: “Os enunciados e o tipo a que pertencem, ou seja, os gêneros do 

discurso são as correias de transmissão que levam da história da sociedade à 

                                                             
8     Trabalho apresentado em 1999, na Associação Brasileira de Linguística (ABRALIN). 
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história da língua.” (BAKHTIN, 2002, p.286). É por meio de enunciados e gêneros, 

que ocorre a interação. 

Bakhtin (2002) ainda diz que é no diálogo real que os sujeitos se posicionam, 

em uma alternância entre o que toma a palavra e o que ouve, sendo isto que 

possibilita a responsividade. Nessa relação, observam-se perguntas, asserções, 

afirmações, ordens e réplicas. Porém, retomando a aula, essa responsividade, em 

sala, ocorre quase unilateralmente do professor para o alunos: o professor profere, 

pelo diálogo, o conteúdo a ser lecionado, mesmo que de forma silenciosa, já que os 

sujeitos, nesse espaço, carregam imagens determinadas: o professor fala porque 

tem o saber e o aluno ouve porque precisa aprender.  

Para Rodrigues (2004), há duas observações a serem feitas a respeito dos 

gêneros do discurso elaborados por Bakhtin. A primeira é a de que os gêneros são 

relativamente estáveis e a segunda é a de que o conceito de gênero não se limita às 

formas de discurso social, pois o autor concebe o gênero como uma forma concreta 

e histórica, presente em todas as manifestações discursivas. Ela reforça que “o 

discurso se materializa na forma de enunciados, que são sempre construídos em 

determinados gêneros” (RODRIGUES, 2004, p.423). 

A autora pontua que os gêneros são enunciados típicos que apresentam 

certas regularidades que foram se construindo ao longo da história, a partir das 

atividades humanas de interação e que são relativamente estáveis.  

Se, para ser um acontecimento, um gênero se caracteriza como algo 

pronunciado em uma situação histórica por atores sociais que compartilham de uma 

determinada cultura em situação de diálogo, tem-se que na sala de aula, há uma 

situação de diálogo entre o professor e os alunos. A concepção dialógica da 

linguagem proposta por Bakhtin (2000) pressupõe o outro como constitutivo do 

discurso e, portanto, a heterogeneidade como constitutiva da linguagem. 

Para que a relação seja dialógica, ela pode ocorrer em uma conversa ou no 

interior do enunciado, pela disseminação dos discursos, já que esses enunciados 

reverberam outros enunciados, identificados pela “esfera de comunicação 

discursiva” (BAKHTIN, 2000, p.297) e essa dialogia provoca uma réplica que não 

ocorre necessariamente por palavras e que pode ser de confirmação, de 

complementação e de recusa, num diálogo permanente. Para que isso ocorra, é 

preciso que haja compreensão do que se está dizendo e ensinando.  
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Essa concepção está presente em Libâneo (1994), que entende a aula como 

um encontro que acontece entre os alunos e a matéria de ensino e como “o conjunto 

dos meios de condições pelos quais o professor dirige e estimula o processo de 

ensino em função da atividade própria do aluno no processo de aprendizagem 

escolar” (LIBÂNEO, 1994, p. 177). Essa forma de entender a aula permite perceber 

que a figura do professor é apresentada como alguém que irá estimular e dirigir os 

alunos a assimilarem os conhecimentos e cabe a ele escolher o método mais 

compatível para realizar essa proposta. 

Antunes (2015, p. 55) reforça essa crença quando diz que, para além do 

processo de ensino, o verdadeiro mestre usa a sala de aula como espaço de 

atuação, mas compreende que os alunos aprendem para além dele e se torna um 

“elo estimulador de desafios, propositor de interrogações e problemas, estimulador 

de ideias que seus alunos em múltiplos espaços buscarão.”  

Campos (2007), em suas discussões sobre o trabalho docente, o apresenta 

como complexo, interativo e prático. Define-o pelas relações que se estabelecem em 

sala de aula como uma relação dialógica e comunicativa entre sujeitos – professor e 

aluno – em torno do processo de ensinagem e aprendizagem. Afirma, ainda, que 

essas relações são construídas na vivência pela troca de experiências, de 

confrontos, de conflitos e de reciprocidade. Nessas relações, são forjados sentidos, 

identidades, crenças, afetividades e sentimento de comunidade.  

Para o autor, “a aula se faz marcada por um contexto, situada por 

determinadas circunstâncias, nas quais o saber e o conhecimento se constroem 

coletivamente no exercício de fazer aula” (CAMPOS, 2007, p. 39). Assim, há uma 

relação de diálogo constante entre professor e aluno e o conhecimento vai sendo 

construído nessa relação. 

É necessário frisar que a condição em que a aula acontece tolhe as respostas 

possíveis, porém outras formas de respostas serão dadas, como silenciamentos, 

atitudes estas que vão se manifestar nas práticas sociais. Conforme Campos (2007), 

quando se pergunta aos professores por que adotaram um “modelo” de professor 

em sala, a resposta está relacionada às crenças: eles adotam modelos que creem 

que são verdadeiros e que terão êxito, assim como os antigos professores tiveram e 

vai repetir a mesma “fórmula" e vai dar aula nos mesmos moldes. 

Resumindo: as concepções, acima apresentadas traduzem o que representa 

uma aula. Sabe-se que Bakhtin (2000) não apresenta nenhum conceito de aula; a 
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preocupação do autor era outra, era uma questão filosófica sobre a linguagem. No 

entanto, deixou um legado sobre o conceito de gênero, que propicia a discussão 

efetuada e que permite entender a aula como gênero. As demais concepções 

apontam a aula como espaço de interação, de relação dialógica, um espaço de 

encontro entre alunos, professores e matéria, como espaço de estímulo, troca de 

experiências e de construção de saberes. E o professor é aquele que detém o 

conhecimento e será responsável pelo processo de ensino e aprendizagem.  

 
5.2 AS ANÁLISES 

 
Para efetuar as análises, busca-se perceber como se efetua “a tomada de 

posição do sujeito falante em relação às representações das quais ele é suporte.” 

(PÊCHEUX, 2012, p. 129). Assim, faz-se uma análise de fragmentos discursivos 

retirados de uma sequência de conceitos apresentados pelos professores 

entrevistados, buscando explicitar a configuração da rede de representações que 

se apresentam nas respostas diante dos questionamentos do que seja „aula‟, 

„aluno‟, „professor‟ e „conteúdo‟. 

O professor vai para a sala de aula imbuído das imagens de que ele é 

detentor do saber e do poder, o aluno não possui o conhecimento socialmente 

produzido e é preciso ensiná-lo. Então, a aula seria um momento de “transmissão” 

de conhecimentos relacionados àquilo que pertence às esferas públicas, o que iria 

permitir aos alunos se tornarem cidadãos, capazes de lidar e de compreender os 

diferentes discursos que circulam para além do seu cotidiano? 

 

5.2.1 O que significa dar aula? 

 

Para tentar responder a essa interrogação, fez-se uma primeira questão aos 

professores sujeitos da pesquisa sobre o que significa dar aula e as respostas, como 

se verá, remetem às concepções discutidas anteriormente. Assim, têm-se as 

seguintes definições: 

 
SD1 Dar aula significa ensinar (mediar) o que está determinado na 
ementa e professar tudo que acredito ser pertinente a minha 
profissão em termos de formação pessoal.  (PROFESSOR 1). 
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 Na SD 1, o professor apresenta o significado de dar aula a partir de dois 

verbos no infinitivo: „ensinar‟, no sentido de mediar e „professar‟, termo que remete a 

ideia de professar uma religião. Ao se posicionar, possibilita interpretações como: 

ele ensina o que está na ementa e professa o que acredita. Há, nessa perspectiva, 

um conteúdo que está determinado pela ementa e um professor que possui crenças 

e modos de pensar em relação à profissão docente, como se essas fossem atitudes 

contrárias àquela. Estas são posições recorrentes em teorias educacionais que 

postulam a separação entre o que o sujeito professor é e o que deve ser, como se 

este fosse um ser dividido em compartimentos. 

 
SD2 Ministrar aula é um momento único. É a união do transmitir de 
forma participativa, com a verificação do aprendido. É momento de 
elevar a autoestima do professor e dos alunos através da troca 
recíproca de experiências. Outro significado é a retribuição para a 
sociedade daquilo que a sociedade me propiciou. Se tive o privilégio 
de estudar e apreender conhecimento, nada mais justo que retribuir. 
(PROFESSOR 2). 

 

 O professor 2 apresenta dois sentidos para aula: o primeiro é o de “ministrar, 

transmitir e elevar”  momentos de aprendizagens que são únicos, participativos e de 

troca recíproca. O segundo é de retribuição, já que a sociedade propiciou que 

aprendesse e, como bom sujeito, ele deve retribuir dando aulas. Ambos indicam um 

sujeito interpelado pelo interdiscurso da satisfação de ensinar, do sucesso da 

aprendizagem e da retribuição social e que determina uma FD pedagógica. O “bom 

sujeito” foi privilegiado pela sociedade e deve retribuir dando aula.  

 
SD3 Pode significar (dentre tantas possibilidades) estratégias formais 
de trabalhar os conteúdos propostos, entendidos como “o saber 
elaborado” construído (Vygostki) ou repassado (tradicional) a uma 
plateia chamada de alunos. Pode-se ver que essa questão está no 
limiar do relativismo, e que sugere uma autocrítica da aula expositiva 
que ministrei quando da gravação. Claro que teoricamente (e eu 
assumo isso) não deveria “dar aula” porque ninguém ensina 
ninguém, todos se completam na busca de conhecimento visto como 
construção consciente. (PROFESSOR 3). 

 

 Nesta SD, o professor utiliza expressões como “pode significar”, “sugere” e 

“teoricamente”, que indicam a tentativa de não fazer afirmações definitivas a respeito 

do que seja aula, inclusive, ele se justifica, como se o fato de ser “tradicional” fosse 

algo condenável. Ele se mostra um sujeito dividido entre uma visão do que se tem 
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como aula a partir da pedagogia tradicional e como, segundo ele, ela deveria ser 

vista: “busca de conhecimento visto como construção consciente”.  

 
SD4 Fazer uma exposição sobre determinada área de conhecimento, 
feita por um professor e dirigida a um ou mais alunos. Aula, portanto, 
é um lugar em que se aprende e que envolve um compromisso ético, 
de ensinar a respeitar o mundo em que se vive. Deve-se fazer um 
planejamento detalhado do que se vai ensinar. Prática e dedicação, 
criar estratégias de ensino, inovar e interagir com os alunos, com um 
propósito de ampliar os seus conhecimentos. Passar a matéria de 
forma clara e objetiva, sanando todas as dúvidas que possam vir a 
surgir, se certificar de que os alunos entendam o que foi dito. 
(PROFESSOR 4). 

 

Para o professor 4, a aula significa “fazer,  ensinar e respeitar, fazer e ensinar,  

criar, inovar e interagir,  passar  e certificar”. Esses verbos são complementados por 

ideias que representam a relação estabelecida entre quem ensina e quem aprende. 

Para ele “área do conhecimento”, “planejamento”, “estratégias” e “matéria” estariam 

relacionados ao trabalho docente.  

 
SD5 Aprender, compartilhar conhecimentos, contribuir com o 
desenvolvimento humano na sociedade. Mas mais que isso é 
demonstrar amor pela profissão. (PROFESSOR 5). 

 

 Na SD acima, os verbos “aprender, compartilhar, contribuir e demonstrar” são 

utilizados para definir aula e parecem indicar os ideais almejados pelos professores, 

pois apresentam as duas pontas da relação pedagógica: ensinar conhecimentos e 

formar cidadãos: tudo com “amor” pela profissão, desconsiderando todas as 

dificuldades existentes em sala de aula. O docente parece evocar a necessidade da 

profissão como missão e vocação. 

 
SD6 Significa exercer minha profissão com profissionalismo e 
compromisso. (PROFESSOR 6). 

 

 O professor 6 define aula como o lugar onde se exerce a profissão docente, 

devendo atuar como profissional comprometido. 

 Nota-se que, com exceção do professor 3, todos utilizam a modalidade verbal 

do infinitivo. Segundo Pêcheux (2010), o sujeito (subentendido) do verbo no infinitivo 

é sempre o mesmo sujeito (expresso) do verbo portador da modalidade, nos casos 

acima, sendo o professor e o aluno. O professor é o responsável por ensinar, 
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ministrar, fazer, aprender, entre outros, assumindo todas as responsabilidades por 

dar aula e o aluno precisa aprender. 

Em relação à nominalização, a família parafrástica9 que identifica a FD 

presente nos enunciados é a de que o professor se identifica com duas posições: de 

um lado, a profissão, o conhecimento, os conteúdos, os planejamentos e as 

estratégias e, de outro, a formação, a autoestima, o compromisso, o 

desenvolvimento humano e o amor. Estas duas posições indicam os extremos 

existentes entre a aula como exercício profissional de transmissão de 

conhecimentos e a aula como relação entre sujeitos a partir do diálogo e da 

formação humana e emocional. 

 

5.2.2 Como deve ser uma aula? 

 

 Em relação à questão de como deve ser uma aula, as respostas dadas foram: 

 
SD7 Uma aula deve ser prazerosa, envolvente, deve chamar o 
estudante para a importância do que deve aprender e levá-lo a 
aplicar o mesmo. (PROFESSOR 1). 

 

 Na SD acima, há uma relação entre a aula ser prazerosa e envolvente, 

apagando-se a disciplina que ela exige e os percalços criados pelas relações entre 

pessoas que ocupam o mesmo espaço.  

 
SD8 Troca de informação. “Levantar” o tema, instigar a curiosidade, 
incentivar a pesquisa e debater com o estímulo de perguntas e 
respostas, colocadas de maneira prática, vinculadas ao cotidiano e a 
realidade dos alunos. (PROFESSOR 2). 

 

O professor 2 propõe que a aula ocorra como troca de informações, na qual o 

conhecimento seja construído coletivamente por meio de “estímulos”. Percebe-se, 

neste caso, o comportamentalismo de Skinner (2010), em que a aprendizagem leva 

a mudanças de comportamento por meio de reforçadores artificiais arranjados com 

propósitos de condicionamento como treino, exercício e prática. 

 

SD9 Um processo que norteie as atitudes formativas nos setores 
técnicos e humanos! Se eu conseguir entender isso na prática, já 

                                                             
9 Fuchs & Pêcheux (1975)  definem família parafrástica entendida como um conjunto de sequências 

relacionadas entre si por operações de substituição. A família parafrástica funciona como matriz de 
sentido para a produção de novas sequências. (FUCHS E PÊCHEUX, 2010). 
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consigo avançar no sentido de conceituar cidadania. Alguém que 
sabe, que produz, que constrói uma possibilidade de vida melhor 
para si, e consequentemente para a coletividade. (PROFESSOR 3). 

 

Nesta SD, o professor conceitua aula, estabelecendo uma relação entre a 

formação técnica e a humana e a apresenta como cidadania. O professor é 

apresentado como aquele que sabe, que produz e constrói uma vida primeiro para si 

e depois retribui para a coletividade.  

 
SD10 Uma boa aula deve estimular os alunos a participarem para 
que possam melhorar em vários aspectos, buscando a educação 
integrada para que o aluno saia da aula com vontade de voltar e 
ciente que aprendeu as vezes coisas mais simples outras coisas 
mais complexas, o importante é que o aluno saía com algo a mais. 
Durante a aula o professor precisa passar conhecimento, não apenas 
estar junto e mandar realizar as atividades propostas. Deve ocorrer 
uma troca constante de informações significativas e relevantes que 
atinja os alunos. (PROFESSOR 4). 

 

 Aqui, a aula é vista como estímulo e vontade e o conhecimento como “algo a 

mais”. A aula é dada como troca de informações e o professor é aquele que precisa 

passar conhecimentos, porém isso deve ocorrer como troca de informações e não 

de forma impositiva. Percebem-se as polarizações existentes nas definições 

apresentadas: estímulo e atividades, conhecimento e informações, como se 

tivessem os mesmos sentidos. 

 
SD11 Dinâmica, participativa, objetiva. Deve ser levado em 
consideração as diferenças culturais, socioeconômicas e as diversas 
classes sociais que ali se fazem presentes. Capaz de transformar as 
pessoas.(PROFESSOR 5). 

 

 A SD precedente apresenta uma visão de aula que condiz com os discursos 

presentes nas formações continuadas: aula dinâmica, participativa e objetiva e, 

ainda, que leva em consideração as diferenças existentes em sala. Nessa 

perspectiva, o professor, para dar aula, deveria ser capaz de, além de ensinar, 

“transformar as pessoas”. Há um apagamento das dificuldades existentes, como 

evasão, repetência, indisciplina, dentre tantos outros problemas que são 

constantemente relatados nas conversas informais entre os professores.  

 
SD12 Existem vários recursos didáticos, mas o que se tem que levar 
em conta é que cada aluno aprende de uma maneira diferente. O 
professor deve contemplar em sua aula várias formas de aplicar o 
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conteúdo. Como por exemplo: Atividade em grupo, seminários, 
leitura de textos, debates, pesquisas, entre outras. (PROFESSOR 6). 

 

A SD acima também mostra que o professor deve levar em conta as 

diferenças dos alunos e reforça a necessidade de variação de recursos para aplicar 

os conteúdos, tornando a sua aula menos monótona. 

 Entre o que significa e o que deveria ser uma aula, percebe-se que há um 

imaginário no discurso do professor que se alterna, pois os termos utilizados 

referem-se ao exercício de ensinar, estudar e aprender e, quando se questiona 

como a aula deve ser, percebem-se as vozes das teorias educacionais: aquelas que 

dizem como a aula deve ser, conforme discorrido anteriormente. Com exceção do 

professor 3, os termos utilizados apresentam a idealização da aula como algo 

prazeroso, envolvente, dinâmico e estimulante, que se contrapõe à aula como uma 

atividade de cunho intelectual que exige esforço, dedicação e disciplina. 

 

5.2.3 O que não pode ocorrer em uma aula? 

 

Sabendo-se que o “não” ou a negativa carregam sentidos antagônicos, pois, 

como outros elementos, revelam interdiscursos nas respostas, perguntou-se aos 

professores o que não poderia ocorrer em uma aula.  

 
SD13 Em uma aula não pode ocorrer o desinteresse pelo assunto e 
muito menos o descaso com o estudante. (PROFESSOR 1). 

 

 Se a aula deve ser prazerosa e envolvente, o professor nega o seu contrário. 

Ele se identifica com o ideal repassado pelos discursos pedagógicos e reforçados 

pela instituição que representa, ou seja, bons professores dão boas aulas, que 

devem ser interessantes e atraentes. 

 
SD14 A exposição pura e simples de conceitos. O ditar regras sem 
conexão com a prática. “Empurrar” o conhecimento para cumprir o 
conteúdo. (PROFESSOR 2). 

 

 A exposição de conceitos, a apresentação de regras e o cumprimento do 

conteúdo são vistos como negativos pelo professor 2, caso não haja relação entre 

eles e a prática. Note-se que, ao afirmar estas crenças, há o reconhecimento 

implícito de que essas ações ocorrem e que são condenáveis enquanto prática. 
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SD15 Não pode ocorrer o que não acrescenta no processo de 
conhecimentos dos sujeitos que fazem o ato pedagógico. 
Truculência, irresponsabilidades e tantos outros comportamentos que 
se caracterizam como não éticos. (PROFESSOR 3). 

 

 Na SD, destaca-se a expressão “ato pedagógico” e percebe-se que, ao negar 

as “truculências e as irresponsabilidades”, o professor desconsidera os 

comportamentos presentes nas relações humanas. Assim, o papel de formação para 

a cidadania é desconsiderado, pois reforça a ideia de que a escola tem como papel 

transmitir conhecimentos e o que não se adequar a isso é visto como falta de ética, 

devendo fazê-lo de forma “educada”.  

 
SD16 Não se deve utilizar nada que tire a atenção do aluno ao que 
está sendo passado. Pois isso pode interferir negativamente em seu 
aprendizado a ponto de prejudicar suas notas. Evitar conversas 
paralelas durante a aula para que não ocorram interrupções. 
Também não deve ocorrer falta de controle de ambas as partes, nem 
mesmo bagunça e desordem, professores e alunos devem manter o 
respeito e a harmonia em sala visando o bem estar de todos. 
(PROFESSOR 4). 

 

 O professor 4 reforça o papel daquele que está no espaço escolar para 

ensinar e o aluno para aprender, além de destacar a ideia de que o silêncio, o 

respeito e a harmonia são fundamentais para que o aluno aprenda e tenha boas 

notas. O “bem estar de todos” está em o professor ensinar e os alunos aprenderem 

e se saírem bem nas avaliações: esse é o ideal de aula.  

 
SD17 Desrespeito, falta de coerência entre o mundo real e a 
necessidade do entendimento do contexto em que vivemos. 
Desigualdade, autoritarismo e ou conivência com a falta de 
comprometimento relacionada ao objetivo de ali estar. (PROFESSOR 
5). 

 

Destacam-se, na SD, as várias atitudes elencadas pelo professor que devem 

ser evitadas em sala de aula: desrespeito, desigualdade, autoritarismo e falta de 

comprometimento. Não há a identificação de quem é o sujeito das ações, já que 

podem se referir tanto ao aluno como ao professor. Pode ser desigualdade entre 

alunos ou entre eles e o professor, autoritarismo do professor, desrespeito do aluno, 

falta de comprometimento do professor e do aluno. Há, portanto, imagens definidas 

socialmente que permitem compreender a quem o professor se refere, porém ele 
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não se manifesta especificamente sobre alguém, e nem precisa, diz aquilo que faz 

parte do discurso corrente dos professores.  

 

SD18 Inúmeros fatores devem ser evitados, principalmente os que 
dizem respeito a fatores éticos e morais. Entretanto, simplificando a 
questão, acredito que deixar de passar o conteúdo não pode 
acontecer. (PROFESSOR 6). 

 

 O professor 6 reforça que o papel do professor é passar conteúdos, apesar de 

se reportar também a questões éticas e morais. 

 Há, como se verifica nos depoimentos dos professores, a presença de 

discursos que apontam para outros discursos existentes em relação ao trabalho 

docente e as concepções do que seja “dar aula”. Observa-se, nos recortes, a marca 

do interdiscurso ou da interconexão entre discursos.  

O professor, ao dizer o que não pode ocorrer em uma aula, utiliza-se de já-

ditos em outras condições de produção e que carregam sentidos que são retomados 

nas palavras. Um exemplo é o uso do prefixo des, que indica negação: desinteresse, 

descaso, desrespeito. Esses termos se referem ao que não pode ocorrer em relação 

ao conteúdo que o professor trabalha. Ao expressarem o que não pode ocorrer em 

uma aula, posições são assumidas e refletem vivências assumidas ou rebatidas, 

tanto em relação ao papel do professor em sala como do aluno. Negam-se atitudes 

tanto de alunos como de professores que são recorrentes nas relações humanas, 

como o desrespeito, o autoritarismo, professores que não passam conteúdo, falta de 

comprometimento e assim por diante, mas isto é imaginado como não existente. 

Observa-se uma relação entre identificação e alteridade, conforme palavras 

de Pêcheux (2012). Há dois polos opostos: aquele da identidade e da repetição, que 

assegura a estabilidade do enunciado, e aquele da alteridade, que se refere ao 

outro. Assim, como já afirmado, o sujeito professor é interpelado pela FD que o 

constitui e o absorve no interdiscurso, identifica-se com ela, ou seja, com o próprio 

discurso e a sua identidade se fundamenta; ao mesmo tempo, ocorre a 

contraidentificação com o outro, ou seja, a sua negação. De um lado, há o que é 

positivo no trabalho docente e que por isso é reivindicado; e, de outro, o que é 

negativo e deve ser rejeitado, conforme Maingueneau (2008).  

Se por um lado, tem-se uma aula como idealização incutida, por outro, tem-se 

o oposto e se negam as contradições do processo de aprendizagem, fazendo-se um 

discurso ao sabor do imaginário construído sobre o que seja dar aula. 
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5.2.4 Qual o papel do professor? 

 

Em relação ao papel do professor, obtiveram-se as seguintes respostas: 
 
SD19 O papel do professor é de dirigir o espetáculo da 
aprendizagem, fazendo com que cada estudante não se sinta como 
coadjuvante, mas sim como protagonista. (PROFESSOR 1). 

 

 Na SD acima, o professor se vê como alguém que dirige um espetáculo. Para 

Debord (1997, p. 16), “o espetáculo é a afirmação da aparência e a afirmação de 

toda vida humana, socialmente falando, como simples aparência”. Assim, o 

espetáculo se apresenta como algo grandioso, positivo, indiscutível e inacessível. 

Não há réplica em relação ao que ele propõe, enquanto aparência. O professor, ao 

definir seu papel como dirigente de um espetáculo, converte o mundo real em 

imagens incutidas pelo discurso pedagógico vigente. 

 
SD20 Ser motivador. Exercer e atuar no sentido de que o 
conhecimento adquirido (por ele professor) seja alavanca para a 
descoberta do aluno. O professor deve atuar como catalizador. 
(PROFESSOR 2). 

 

 “Motivador, alavanca e catalizador” são as expressões utilizadas para definir o 

papel do professor em sala. Os termos advêm de diversas áreas do conhecimento, 

como a Química, a Física e a Psicologia, demonstrando que as relações de sentido 

se dão em termos de memória e de ditos anteriores e fixam uma posição de sujeito 

específica. Esses deslocamentos permitem supor outros sentidos dos termos 

“motivador, alavanca e catalizador”: os efeitos produzidos colocam o professor como 

alguém que exerce a função secundária, pois está entre o conhecimento e o aluno e 

funciona apenas como ligação entre os dois.  

 
SD21 Professar! Professar o conhecimento como professa sua fé! Se 
o docente não acredita no que faz, qual a expectativa que ele possui 
em relação a seus educandos? O docente precisa saber o conteúdo, 
dominá-lo, pelo menos o que é previsto no seu plano de 
ensino...outros saberes  periféricos busca-se na atividade cotidiana 
do processo ensino-aprendizagem. (PROFESSOR 3). 

 

 Na SD acima, o papel do professor é descrito como um ato de fé, destacado 

pelo verbo professar; cabe ao docente dominar o conteúdo e repassá-lo. 
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SD22 O professor deve ajudar o aluno a aprender, ter capacidade de 
gestão da sala de aula bem como criar um clima propicio a 
aprendizagem, ser calmo, estimulante e motivador. Deve se adequar 
e se ajustar às estratégias educativas a diversidade de cada aluno, 
diversificar instrumentos de avaliação em função dos alunos e das 
suas dificuldades, valorizar sempre os aspectos positivos das 
pequenas conquistas dos alunos aumentando a sua autoestima e 
confiança centrando-se mais na qualidade que na quantidade e mais 
no esforço que no resultado final.  Deve discutir com os alunos um 
plano de trabalho, seguir cronograma de atividades. O professor 
deve ser capaz de motivar os alunos e compreender que isso é um 
fator essencial na aprendizagem. Ele é o mediador entre o aluno, os 
conhecimentos que este possui e o mundo. (PROFESSOR 4). 

 

O papel do professor, acima apresentado, reúne várias ações que ele deve 

desempenhar: ajudar – ter capacidade de gestão – ser calmo, estimulante e 

motivador – se adequar e se ajustar – diversificar – valorizar – discutir – seguir um 

cronograma – capaz de motivar e compreender e, ainda, funcionar como mediador 

entre o aluno, os conhecimentos e o mundo.  O docente é visto como aquele que 

deve abarcar todas as responsabilidades no processo de ensino; ele é alguém que, 

ao mesmo tempo em que se ajusta às situações, também diversifica. É mediador e 

transmissor de conteúdos e conhecimentos, que transita entre o conhecimento 

técnico-científico e o showman que ocupa o lugar no palco e cria momentos de 

prazer. Ocorre, assim, o esquecimento de todas as questões políticas, econômicas e 

sociais que interferem no trabalho do professor. 

 
SD23 Ser mediador entre o mundo competitivo e a inserção do aluno 
na sociedade em desenvolvimento. (PROFESSOR 5). 

 

 O professor 5 reforça o papel de mediador, expressão comum nas teorias 

pedagógicas e nos encontros de Formação Continuada. Porém essa mediação não 

ocorre entre o conhecimento e a prática social, mas entre o mundo competitivo e a 

inserção do aluno na sociedade. O docente não faz referência ao conhecimento, 

mas à formação para o mercado. 

 
SD24 Essa é uma questão muito debatida atualmente na educação. 
Estamos muito confusos em relação a isso porque a educação 
assumiu vários papéis. Entretanto, pode-se dizer que o papel 
fundamental do professor seria a transmissão dos conteúdos e 
conhecimentos necessários para a aprendizagem em cada etapa do 
ensino. (PROFESSOR 6). 
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Na SD acima, apesar de indicar que há confusões e debates sobre os “papéis 

da educação”, o professor seria o transmissor de conteúdos e de conhecimentos. 

 Apesar das polarizações nas posições assumidas, o professor é colocado 

como centro do processo, já que é ele quem dirige, quem motiva, quem professa, 

quem ajuda, quem media e quem transmite os conteúdos. Ele é o todo poderoso 

que centraliza as condutas e as ações e o aluno é uma peça passiva na peça que se 

desenrola. Os termos „espetáculo‟ e „fé‟ indicam as posições assumidas por dois dos 

professores: a primeira, ligada à ideia de encantamento e fascinação, já que o 

espetáculo tem como objetivo atrair o telespectador; no caso, o professor vê a aula 

como um espetáculo e o reforça ao referir os alunos como protagonistas; a segunda 

posição está ligada a ideia de crença, de confiança e de credibilidade, ou seja, o 

professor não leciona apenas, mas declara convicções e compromissos com a 

verdade: quase que uma atividade litúrgica e religiosa. Essas posições indicam as 

construções simbólicas socialmente fortalecidas e utilizadas no imaginário.  

 Os demais professores apresentam concepções próprias de discursos 

pedagógicos: ele é mediador, motivador e transmissor de conteúdos, o que 

configura o que pode ser dito e coopera para a naturalização discursiva de 

determinadas concepções. O sujeito repete o que se acredita que deveria ser. 

Mesmo que na prática não seja possível a realização dessas ações devido a 

inúmeras condições desfavoráveis, ele incorpora o discurso que é socialmente 

aceito como seu, como sendo o responsável que deve ser respeitado como 

profissional e legitimado em seu papel. 

 

5.2.5 Qual o papel do aluno em sala? 

 

Ao serem questionados sobre o papel do aluno em sala, os professores 

afirmaram o que segue abaixo. 

 
SD25 O papel do aluno é o principal, pois deve ser o ator do 
espetáculo. (PROFESSOR 1). 

 

Se o professor dirige o espetáculo, o aluno representa o papel principal, já 

que ele seria o ator; são apresentadas, assim, as definições dos papéis que cada 

um deve desempenhar na escola, como se ela fosse um grande teatro em que o 

professor dirige a peça da forma que desejar.  
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SD26 O aluno é ente primordial do processo de aprendizagem. O 
aluno é ator principal em uma aula. A interação professor x aluno 
deve ser no sentido de motivar para a busca do conhecimento e não 
colocar o aluno como mero recebedor de informação previamente 
ajustada, arcaica e decorada. (PROFESSOR 2). 

 

 Novamente, ocorre a afirmação de que o aluno é o “ator principal”, que é 

seguida pela negação: “não é recebedor de informação” com a negação da 

passividade, repete-se o imaginário do que deve ser aluno e o que é negado é visto 

como impossível de existir. 

 
SD27 Tábula rasa???NÃOOO! É o acadêmico que vem com suas 
expectativas, com sua carga cultural, e ali está esperando 
instrumentalizar-se para o desempenho profissional futuro. O seu 
papel pode ser o de APREENDER , e porque não, ensinar 
aprendendo. (PROFESSOR 3). 

 

 Na SD acima, há um interdiscurso monológico, que ocorre entre o que 

tradicionalmente se pensava a respeito do aluno como uma tábula rasa e o que se 

acredita ser o papel do aluno: o de apreender. Porém, a expressão “está esperando 

instrumentalizar-se” apresenta exatamente o efeito de sentido de um aluno passivo, 

que espera receber algo que não possui e precisa ser preenchido para se tornar um 

profissional: a instituição fará esse papel.  

 
SD28 O aluno deverá ter uma participação ativa na construção de 
seu próprio conhecimento, permitindo-o entrar em contato com seus 
potenciais, a fim de desenvolvê-los e ao mesmo tempo suprir as 
dificuldades e deficiências identificadas. Assim, ele terá que se 
dedicar mais, buscar mais, auto gerenciar o aprendizado; pois a 
interatividade, as trocas fazem com que todos participem e busquem 
alternativas para um aprendizado mais efetivo. Esforçar-se para 
aprender o máximo; dar o melhor de si nas tarefas de classe como 
nas de casa. Respeitar o professor e os colegas, prestar atenção nas 
aulas e absorver todo o conhecimento possível. (PROFESSOR 4). 

 

 Para o professor 4, assim como definiu o papel do professor com inúmeras 

ações, o aluno também deve participar ativamente – suprir as dificuldades – se 

dedicar – autogerenciar o aprendizado – esforçar-se – dar o melhor de si – respeitar 

– prestar atenção e absorver todo o conhecimento possível. Mesmo utilizando o 

termo “interatividade”, o aluno é visto como aquele que precisa ser autônomo em 

seu processo de aprendizagem, sendo capaz de absorver conhecimento, ou seja: 
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alguém passa e ele recebe, o que, de novo, volta à passividade recoberta pela 

suposta atividade subjetiva. 

 
SD29 Contribuir com o desenvolvimento e participar deste processo 
junto à sociedade. Colaborar com o ensino aprendizagem e buscar o 
conhecimento intelectual. (PROFESSOR 5). 

 

Na SD29, o aluno é visto como um colaborador do processo de ensino e de 

aprendizagem, porém, em relação ao conhecimento, é ele que deve buscá-lo: e 

claro que isso deve ocorrer em sala de aula e junto ao professor. 

 
SD30 O aluno deve ser o protagonista do seu aprendizado. Cabe ao 
professor propiciar condições que o levem a aprender a aprender. 
Seu papel é fundamental desde o planejamento das aulas até a 
avaliação. O aluno é o motivo pelo qual ensinamos. Porém ele não 
deve ser visto como somente aquele que aprende, mas como 
coadjuvante do processo ensino/aprendizagem. (PROFESSOR 6). 

 

 Há, na SD acima, a polarização entre dois termos: protagonista e 

coadjuvante. Ser protagonista é desenvolver o papel principal e definir os rumos de 

uma história. No caso, seria o aluno quem desempenharia o papel principal do 

aprendizado e o professor o levaria a aprender. Porém, ao concluir, o professor 

afirma que o aluno é o coadjuvante do processo e, como coadjuvante, desempenha 

um papel secundário na história e apenas auxilia o desenvolvimento do enredo.  Ou 

seja, o aluno é protagonista no imaginário, mas, se é o professor quem ensina, o 

aluno torna-se coadjuvante, com um lugar já institucionalizado.  

 Como destacado anteriormente, a aula é vista como espetáculo, o professor 

como aquele que dirige e o aluno, para três professores, é apresentado como ator 

ou protagonista do processo, sendo o principal e o primordial do processo. Neste 

caso, dentre outras coisas, o professor traz termos de outra FD: a da representação 

teatral. Seria a aula uma farsa? Está-se diante de um ato falho. 

Algumas posições assumidas podem ser decorrentes da teoria chamada de 

pedagogia dialógica10 e da influência das aulas virtuais, cada vez mais presentes 

nas instituições de ensino. Isso vem ao encontro do que afirma Oliveira (2011), que 

diz que o sujeito aprendiz não é mais aquele que olha, copia, memoriza e absorve 

as informações repassadas pelos professores, mas alguém que deve ser visto como 

                                                             
10

 Entendida como uma pedagogia que prega uma educação libertadora, defendida principalmente 
por Paulo Freire. 
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criativo e capaz de desenvolver um pensamento divergente e autônomo. Este 

postulado está presente também em Silva (2011), quando ele afirma que, na escola 

contemporânea, o professor precisa reconhecer seu papel para criar condições para 

que o aluno se sinta motivado a explorar, refletir e rever ideias, conceitos e teorias.  

 Assim, as posições “pensadas” para os alunos estão de acordo com as 

teorias que circulam nos discursos pedagógicos: uma postura reproduz as vertentes 

consideradas críticas, em que o professor não é centro do processo, mas sim o 

aluno; e a outra, considerada tradicional, que coloca o aluno como aquele que 

aprende. Trata-se de posições que remetem à materialização da imagem que os 

professores atribuem aos alunos, ou seja, é para a forma-aluno que os professores 

acreditam que “dão aulas”. 

 

5.2.6 Qual é o lugar do conteúdo? 

 

Em relação ao conteúdo, entendido como o conhecimento sistematizado, os 

professores foram questionados sobre qual seria o seu lugar e qual a sua 

importância para que a aula aconteça. 

 
SD31 O conteúdo em minha aula ocupa o segundo lugar, pois 
primeiro procuro desafiar os estudantes projetando uma situação 
problema a cada novo conteúdo e os instigo a resolvê-lo. Quando 
compreendem o problema e não conseguem resolvê-lo, apresento o 
novo conteúdo e junto com ele solucionamos o caso. (PROFESSOR 
1). 

 

 Na SD acima, observa-se que o conteúdo é secundário, pois o mais 

importante é desafiar e instigar os estudantes a resolverem os problemas. O “nós” 

está presente e indica o trabalho como coletivo. 

 
SD32 O conteúdo é secundário. O importante é despertar o 
interesse. Evidente, contudo, que o conteúdo é balizador para a 
organização do processo aprendizado. Deve o conteúdo servir para 
dar lógica na interação: transmissão x recepção do tema. 
(PROFESSOR 2). 

 

 A afirmação anterior é reforçada pelo professor 2. Para ele, o conteúdo é 

secundário e cabe ao professor despertar o interesse. Porém, ele utiliza o termo 

“balizador” para se referir à importância do conteúdo, ou seja, não é secundário, pois 

orienta as atividades em sala de aula e estabelece a “lógica” da relação de 



85 
 

“transmissão e recepção”. Há, assim, lugares bem definidos: o professor transmite e 

o aluno aprende o conteúdo dado.  

 
SD33 Deve ocupar lugar de destaque no processo de 
conhecimento...(isso é muuuito tradicional, mas tá valendo...)porque 
afinal, a IES tem um compromisso com o rigorismo científico, no 
objetivo maior de formar(???) profissionais que atendam as 
necessidades do mercado de trabalho e ao mesmo tempo a 
formação de cidadãos comprometidos com a construção de uma 
sociedade melhor. (PROFESSOR 3). 

 

 O professor 3, novamente, estabelece um monólogo entre o que acredita ser 

o papel do conteúdo e o que se diz sobre ser um professor tradicional. Há outros 

discursos com que dialoga e provavelmente acredita não ser bem visto. Porém, 

diferentemente dos demais, afirma que o conteúdo deve ocupar lugar de destaque e 

que a instituição de ensino tem compromisso com o cientificismo e a formação de 

profissionais para o mercado de trabalho e com a formação de cidadãos. Estão 

presentes na fala do professor 3 as orientações de documentos, conforme já 

apresentados, que determinam a missão da educação superior: “educar e formar 

pessoas altamente qualificadas, cidadãs e cidadãos responsáveis [...] incluindo 

capacitações profissionais [...] mediante cursos que se adaptem constantemente às 

necessidades presentes e futuras da sociedade”. 

 
SD34 Uma aula pode ocorrer sem a presença de um professor, o 
conteúdo da matéria pode utilizar-se de novas formas e instrumentos 
para se adquirir conhecimento de forma sistemática, como as 
teleaulas, os cursos por correspondência ou online, cursos em 
apostilas, entre outros, possibilitando a um aluno autodidata escolher 
um horário personalizado para a sua aula, realizando-a no seu ritmo 
pessoal de assimilação, e conforme o seu interesse particular por um 
assunto. (PROFESSOR 4). 

 

 Na SD 34, há referência ao ensino à distância e, segundo o professor 4, é o 

aluno que determina o que aprender; sendo assim, o conteúdo e o professor são 

secundários. Destaca-se, porém, que essa visão se refere ao aluno “autodidata” e às 

aulas à distância em contraposição às aulas presenciais. 

 
SD35 Em grupos de debates, na mente de cada um, nas salas de 
aulas, no cotidiano de cada pessoa que possa contribuir com o 
desenvolvimento pessoal e da sociedade. (PROFESSOR 5). 
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 Para o professor 5, o conteúdo está em todos os lugares, inclusive na mente 

das pessoas. Coloca o conteúdo como sendo tudo aquilo que contribui para o 

desenvolvimento pessoal e social. 

 
SD36 Para mim o conteúdo é o motivo pelo qual exerço a profissão 
docente. Entretanto nem sempre ele ocupará o primeiro lugar na sala 
de aula. Muitas vezes o aluno possui outras necessidades e elas 
deverão ser atendidas, como por exemplo, ser acolhido, 
compreendido, ouvido. (PROFESSOR 6). 

 

 Na SD36, o conteúdo é o motivo da existência do trabalho docente, porém ele 

se torna secundário em relação às necessidades dos alunos.  

 Em síntese, pode-se afirmar que há polarização nas respostas dos 

professores em relação ao lugar e a importância do conteúdo: ele é secundário, pois 

o professor deve “desafiar, despertar e atender às necessidades dos alunos”, ou 

seja, é o aluno que está em primeiro lugar e seus interesses devem ser levados em 

consideração.  De um lado, o conteúdo deve ocupar um lugar de destaque, pois a 

“IES tem um compromisso com o rigorismo científico” e, por outro, há a visão de que 

o conteúdo está em todo lugar, apagando a distinção existente entre o conhecimento 

científico e a prática quotidiana.    

 

5.2.7 Apontamentos gerais 

 

 Conforme palavras de Pêcheux (2012), um processo discursivo é um sistema 

internamente disperso, diversificado e disjunto. Nesse caso, o discurso dos 

professores é atravessado por um conflito, já que, se aula é transmitir conteúdo, este 

não está em primeiro lugar na maioria das respostas. O conteúdo é visto como algo 

secundário, em detrimento das necessidades e interesse dos alunos. 

Tem-se, por parte do professor, a concepção de conteúdo como aquele que 

se direciona a partir dos interesses dos alunos, ideia bastante difundida na primeira 

metade do século XX, pela chamada Escola Nova. Há também a representação de 

conteúdo como o saber científico que está desvinculado da vida social, humana e 

histórica dos alunos e que deve ficar em segundo lugar, como se não fosse 

importante para a formação dos alunos para além das instituições. Ele aparenta ser 

algo que não condiz com a realidade, já que precisa de um esforço por parte do 

professor para que o aluno se interesse. Há também a visão de que o conteúdo está 
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em todo lugar e, portanto, não precisa do professor para ensiná-lo. Apenas o 

professor 3 vê o conteúdo como um lugar de destaque, porém se considera 

“tradicional”, como se isso fosse algo condenável . 

As posições assumidas pelos professores confirmam a discussão efetuada 

por Pêcheux (2009) sobre a penetração-inculcação ideológica que ocorre silenciosa 

e independentemente e faz com que os sujeitos “saibam” e “vejam” que as coisas 

são realmente assim (e não de outro modo), vivendo “conceitos” e “verdades” que 

são emitidos, mas não percebidos e que estão presentes no discurso pedagógico e 

produzem sentidos. Orlandi (1996), ao falar do discurso pedagógico, aquele que é 

veiculado pela escola, pelo professor e, que se manifesta na sala, diz que este atua 

por meio de regulamentos e do dever e se orienta por máximas, que aparecem 

como válidas para a ação, como modelos de conduta, como algo que deve ser.  

Vivendo no imaginário de dono da palavra, o professor reduplica a palavra 

como se ela fosse sua e representa aquele que tem o saber adquirido e, portanto,  

pode ajudar o outro, o aluno, a transformar a realidade. Ele esquece que está 

condicionado a um momento histórico/cultural que o coloca submetido a uma 

determinada ideologia e que é contratado de acordo com sua formação para lecionar 

as disciplinas de acordo com sua área de conhecimento; logo, vai para a sala “dar 

aulas” de uma disciplina que, para Foucault (1984), é um dos princípios de controle 

do discurso. Portanto, o que faz é compartilhar a ideologia, em que está inserido e 

fala aquilo que, no momento histórico do qual faz parte, é permitido que seja dito. 

Ele “esquece” que a instituição, na qual enuncia, responde a uma sociedade 

capitalista, cuja afirmação é a de que é preciso ter acesso à totalidade do 

conhecimento da classe dominante para que haja transformação. Que conhecimento 

é esse? O conhecimento legitimado por meio do discurso que propõe que o acesso 

a ele é necessário, para vencer na vida.  

Nesse sentido, os sujeitos professor e aluno recebem os conhecimentos já 

legitimados por um grupo social; aquele que ensina reproduz enunciados carregados 

de ideologias e desconhece o contato inicial com as condições que deram origem a 

esses conhecimentos. O “estado nascente”, como afirma Bachelard (1996, p. 305), 

deixa de lado a luta de classes, a luta pela validade das diferentes formas de saber e 

a questão da resistência cultural.  

A partir das imagens apresentadas pelos professores, há a constatação de 

que a aula se configura como um momento de magia, de troca, de diálogo constante 
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e de momento em que o conhecimento é elaborado, reelaborado e construído 

coletivamente. Expressões como “espetáculo da aprendizagem” (PROFESSOR 1), 

“o aluno deve ser acolhido, compreendido, ouvido” (PROFESSOR 6), “ O aluno é 

ator principal em uma aula.” (PROFESSOR 2), a aula deve ser “dinâmica, 

participativa, objetiva” (PROFESSOR 5), deve haver uma  “uma troca constante de 

informações significativas e relevantes que atinja os alunos” (PROFESSOR 4) e 

“todos se completam na busca de conhecimento visto como construção consciente” 

(PROFESSOR 3), configuram, como se pode ver, o que caracteriza a  representação 

imaginária do que seja uma aula e como os papéis/lugares/posições devem ser 

vividos neste caso, num apagamento/esquecimento quase que completo das 

constituições desse discurso pedagógico e numa obliteração quase que total da 

cegueira inconsciente que transforma a todos marionetes num circo que foi pensado 

há muito tempo e continua ditando como as peças devem se mover no tabuleiro de 

xadrez ou no palco teatral. Inculcação, interpelação e injunção ditam 

comportamentos e o real vivido é praticamente escamoteado por viseiras e filtros 

teimosos que turvam o olhar e não permitem perceber as obviedades mais 

desconcertantes. 
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6 AULA – O REAL 

 

As análises aqui desenvolvidas se baseiam em recortes de seis (6) gravações 

de aulas ministradas em um curso de Administração, por professores que, 

anteriormente, deram entrevistas sobre concepções de aula, professor, aluno e 

conteúdo. Conforme as análises anteriores, as representações imaginárias 

presentes nos discursos deles resultam de processos discursivos, ou seja, de todo o 

processo de formação recebido ao longo da vida social, acadêmica e profissional e 

que permitiram “tomadas de posição”. 

Nomeados de 1(um) a 6 (seis), para mantê-los anônimos, os professores 

ministram estas disciplinas: a professora 1(um) trabalha a disciplina de Matemática 

Financeira; o professor 2 (dois), a disciplina de Metodologia Científica; o professor 3 

(três), a disciplina de Filosofia; o professor 4 (quatro), a disciplina de Fundamentos 

de Economia, o professor 5 (cinco), a disciplina de Estatística Aplicada à 

Administração e a professora 6 (seis), a disciplina de Psicologia nas Organizações. 

Eles portam um discurso sobre o que seja aula e realizam um fazer e uma 

prática, sendo que ambos ocorrem paralelos além crenças, já que, ao entrar em sala 

de aula, o professor enuncia e discorre sobre os conteúdos que serão trabalhados. 

Ele vai para a sala com ementas que já estão prontas e com papéis estabelecidos 

sobre o que é professor e aluno que estão definidos pela instituição de ensino; não 

há, pois, espetáculo, nem atores, são professores e alunos. Os professores são 

contratados para lecionarem disciplinas de acordo com a sua formação e os 

horários, os lugares e o curso já estão definidos pela instituição da qual fazem parte.  

O professor se insere nesse espaço já dado e já estabelecido: eis, assim, um 

espaço real em que o professor vai lecionar. Segundo Pêcheux (2009), o real existe, 

independentemente do pensamento e fora dele, mas o pensamento depende desse 

real e não existe fora dele. Para Fink (1998, p.44), o real precede a linguagem, 

porém quando se fala e se incorpora à linguagem é dado existência àquilo. O real, 

segundo o autor, é melhor compreendido como “aquilo que ainda não foi 

simbolizado”. E, no momento em que é verbalizado torna-se incompleto, falho, pois 

está imbricado com o simbólico. 

É desse lugar que se analisa o discurso dos professores, procurando 

demonstrar que eles dizem a partir de relações sociais determinadas e são sujeitos 

históricos, portanto; desse modo, seus enunciados são complexos, pois os lugares 
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que os sujeitos ocupam em uma formação social indicam as possibilidades e os 

limites do que podem dizer e do que podem fazer. 

Assim, ao analisar as aulas dadas, observou-se que a transmissão dos 

conhecimentos chamados científicos, na grande maioria das vezes, ocorre por meio 

de aulas expositivas. Prevalece, portanto, o método tradicional, em que o professor 

se posta em frente aos alunos e expõe os conteúdos, por meio de aula expositiva, 

método este utilizado no processo de ensino/aprendizagem, não só no ensino 

superior, como também no ensino médio e nas séries mais avançadas do ensino 

fundamental. Essa utilização da exposição oral deve-se, segundo Gil (2007), a 

fatores que se destacam, como a economia, a flexibilidade, a versatilidade, a rapidez 

e a ênfase no conteúdo. 

Na maioria das vezes, “o intenso uso da exposição oral deve-se muito mais a 

circunstâncias de natureza administrativa, por ser uma estratégia econômica, 

flexível, rápida e que pode ser aplicada mesmo por quem não detenha muitos 

conhecimentos pedagógicos”. (GIL, 2007, p. 138).  Há, também, a ideia de que a 

aula expositiva facilita a apresentação organizada do conteúdo, permite a 

comunicação e é útil para a apresentação de conteúdos que ainda não estão 

disponíveis nos livros. Percebe-se que tudo se organiza para que o conteúdo tenha 

um lugar de destaque, pois é para isto que o professor é contratado: transmitir os 

conteúdos de determinadas disciplinas que fazem parte de um curso que tem como 

objetivo certificar os acadêmicos para uma determinada profissão, nesse caso, 

formar administradores de empresas. 

A exposição de conteúdos em sala de aula está sujeita, portanto, ao uso de 

uma língua, submetida a uma ideologia e condicionada por visões de mundo. Todas 

as seis aulas gravadas foram expositivas, sendo intercaladas com momentos de 

resolução de atividades. Porém, ao entrar em sala de aula para trabalhar com 

ementas já determinadas, o professor não só transmite conteúdos, mas produz 

modos de pensar, veicula valores, enuncia palavras por trás de outras palavras e o 

que é próprio de uma dada FD. Os professores deixam transparecer, via discurso, 

não-ditos, palavras sob palavras, valores, produzindo efeitos de sentido que 

permitem a continuidade e a repetição do sempre lá e do mesmo.  

Palavras, expressões e sequências, ao serem retomadas pelo professor em 

situação de ensino, não possuem o mesmo sentido de quando foram usadas pelo 

cientista, pelo banqueiro, pelo matemático ou pelo engenheiro. Ao utilizá-las em 
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situação de ensino, o professor trabalha com efeitos de sentido que escapam ao que 

os profere. Mesmo na posição de quem ensina, há palavras sob as palavras, 

misturando o científico e o não-científico e o conceito e o cotidiano. Há uma mescla 

entre quem enuncia e o professor e a pessoa que ocupa outra posição fora da 

instituição: não um e outro, mas o mesmo que, devido às restrições a que está 

submetido, cristaliza via discurso aquilo que não pode ser dito por meio dos desvios. 

No discurso do professor em sala de aula, percebe-se que tudo já foi dito em 

outro lugar e em outro momento e ele reforça isso: “vocês já viram”, “vocês já 

sabem”. Porém, ao retomar em outra condição histórica, o dito de outra forma, com 

outro “valor”, é um professor universitário numa instituição de ensino superior quem 

diz. Que outro valor é esse? As aulas são paráfrases de outras aulas, porém o 

professor se responsabiliza como dono do dizer; é ele quem diz e isso auxilia a 

cristalização de valores e crenças.  

Se a aula é um momento em que o professor estabelece um diálogo com o 

aluno e o conhecimento é construído nessa relação, esses enunciados produzidos 

em sala tem uma base que é a língua. Como aponta Pêcheux (2010), existe uma 

base linguística regida por leis internas sobre a qual se constituem os processos 

discursivos. A língua, assim, deve ser vista como em funcionamento e se deve, 

então, tornar operacional o léxico e as regras, sem cair no subjetivismo empírico. 

Deve-se, ainda, entender que os efeitos de sentido não são subjetivos: eles passam 

por uma fase de análise linguística, mas esta deve ser deslinearizada, sem cair na 

tentativa de uma semântica universal. 

Pêcheux (2010) faz referência à enunciação, vista como processos que 

consistem em uma série de determinações sucessivas que têm como características 

colocar o dito e rejeitar o não dito. A enunciação equivale, pois, a colocar fronteiras 

entre o que é selecionado e tornado processo aos poucos e o que é rejeitado, porém 

com a ciência de que ela é dirigida pelo inconsciente, que conduz a escolha dos 

recursos, da sintaxe e da modalização, dentre outros. 

Ao examinar como as aulas são ministradas, busca-se, nas análises a seguir, 

perceber se há um intervalo entre o que os professores dizem sobre a aula, sobre o 

papel de professor, sobre o lugar do aluno e sobre o lugar do conteúdo em suas 

aulas e o que se efetiva como prática social. 
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6.1 A AULA: O PROFESSOR DIRIGE O ESPETÁCULO  

 

Para iniciar a análise, é preciso relembrar que o corpus é constituído de 

recortes realizados a partir de seis aulas gravadas no curso de Administração de 

uma instituição particular: são aulas de seis professores com formações diferentes. 

Os professores foram entrevistados sobre o que é uma “aula” e qual é o “lugar do 

aluno”, do “professor” e do “conteúdo” no processo ensino e aprendizagem, 

conforme análises desenvolvidas no capítulo 4. O enunciado núcleo que resume a 

posição assumida pelos docentes, quando questionados sobre qual é o papel do 

professor, obteve-se que ele dirige o espetáculo. 

Ao transcrever as aulas dadas, percebe-se que o lugar central do processo 

pertence ao do professor; raras vezes, ao longo das gravações, há a voz dos 

acadêmicos. Ouvem-se apenas murmúrios ou conversas entre eles e que parecem 

não se relacionar com o conteúdo trabalhado.  Assim, a aula representada como um 

momento de troca e de diálogo, não se confirma nas gravações analisadas, já que 

se ouve apenas a voz do professor. Apesar de, nos enunciados recortados e 

apresentados a seguir, a aula se assemelhar a um momento de diálogo, de troca e 

de tentativa de construção conjunta, é o professor que fala. As aulas são, 

comumente, expositivas, sendo seguidas de exercícios de fixação. 

As sequências discursivas a seguir foram recortadas e demonstram como se 

dá a condução das atividades pelos professores, já se podendo afirmar que cabe a 

eles a iniciativa: 

 
SD37 Pessoal, vamos fazer a correção? (Professor 1) Então vamos 

lá. (Professor 2) Vamos ver se vocês entenderam, certo? (Professor 
3) Então vamos continuar? (Professor 4) [...] vamos começar a 
trabalhar com o exercício propriamente... (Professor 5). 

 

O exame desse recorte discursivo revela que é o professor que dirige os 

alunos, referentes específicos de um espaço que é a sala de aula. Ao utilizar a 

primeira pessoa do plural, num sentido coletivo, ele simula socializar o dizer, como 

quem se coloca na mesma posição de aprendiz, ficando, assim, a posição de 

autoridade neutralizada. Os verbos na primeira pessoa do plural buscam caracterizar 

um trabalho coletivo, como se fosse nós: eu, professor, e vocês, alunos. Indursky 

(2013), em seus estudos, avalia o nós como uma não pessoa discursiva, que 

corresponde ao referente não especificado ao qual o eu se associa para constituir 
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nós.  Assim, simula-se uma simetria entre professor e aluno como em situação de 

iguais e como se não houvesse posições distintas. Mariani (2001) refere-se ao “nós” 

como a projeção de uma imagem de coletividade, como se, ao utilizar-se do “nós”, 

houvesse um reforço do grupo como homogêneo e coeso. 

 Ao utilizar “vamos”, a posição assumida pelos professores, de forma geral, é 

a daquele que faz parte do grupo, como se não houvesse professor e alunos. Com 

“Nós vamos”, o professor simula uma simetria entre ele e os alunos, criando a 

imagem de um espaço de igualdade, pois o eu pessoal se ausenta da enunciação. O 

uso desse recurso tem, muitas vezes, o objetivo de influenciar o interlocutor, no 

caso, o aluno, para que realize a ação sugerida evitando polêmicas e desafios. 

Mas há momentos em que o docente usa a primeira pessoa do singular:  

 
SD38 Sei que não ficou claro para vocês... (Professor 1) Eu sei que 
tem gente precisando introduzir a fórmula na calculadora para que 
possa fazer o trabalho... (Professor 1) Vocês já leram o texto e eu 
não vou precisar fazer a leitura novamente, ok? (Professor 2) Eu vou 
resolver, então, contigo essa. (Professor 3) Se existem dúvidas e 
quiserem pedir eu vou tentar explicar, ok? ... (Professor 3) Eu quero 
que vocês desenvolvam certinho... (Professor 5). 

 

O lugar reassumido pelos professores muda e o “eu” que fala reforça o poder 

e a autoridade que tem, como se todo o saber fosse daquele que fala, e apresenta o 

que diz como incontestável (eu sei, portanto, é verdade). Na voz do professor, há a 

voz da experiência daquele que detém o conhecimento; logo, ele ensina e assume o 

papel de quem está ali para ensinar.  Desse modo, o professor se divide entre um 

“eu”, quando se refere ao trabalho do professor (esclarecer, explicar uma fórmula, 

resolver, explicar e desenvolver um exercício certo) e um “nós”, quando se refere ao 

trabalho dos alunos. De acordo com Barthes (2004), ocorre, neste caso, o conforto 

da relação docente: o bom professor e o bom aluno são aqueles que aceitam 

filosoficamente o plural de suas determinações e os vivem adequadamente. 

 No entanto, essa não é uma constante. Em alguns momentos, o eu não se 

refere àquele que diz eu, mas, segundo Indursky (2013), aparece como se houvesse 

a opacificação do sujeito professor como se ele estivesse separado do discurso que 

enuncia; ao mesmo tempo, o uso da primeira pessoa parece indicar um sujeito 

interpelado pelo saber institucionalizado em que se encontra o saber e o poder. E 

isto ocorre, não só nos chamados para as atividades, mas também quando acontece 

a exposição dos conteúdos trabalhados: 
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SD39 ...quando eu falava no balanço... eu quero que você fale a 
fórmula de juro simples e essa fórmula, mas se eu quiser calcular a 
taxa... é a mesma fórmula... porém eu quero conhecer a taxa, eu vou 
a taxa é igual ao valor de juro dividido pelo capital multiplicado pelo 
período eu vou conhecer a taxa de juros e se eu quiser o tempo eu 
inverto a fórmula, eu vou pegar juro eu vou dividir pelo resultado do 
capital multiplicado pela taxa... (Professor 1). 

 

 Como se pode notar, a professora reflete sobre a fórmula como se ela fosse 

parte do problema apresentado e como se fosse ela a autora do que diz: “se eu 

quiser... eu inverto”. Com isso, cria um efeito de subjetividade ilusória, passando a 

imagem de quem tem o poder de mudar ou de alterar o que quiser. 

 
SD40 Transformando: 0 é igual a 1 mais o período que eu tenho, 
elevado ao período que eu quero, dividido pelo período que eu tenho 
menos um. Eu quero o inicial, então isto é igual a um mais, qual é a 
taxa que eu tenho? Qual é a taxa que eu tenho? Qual é o período 
que eu quero descobrir a taxa? Eu quero descobrir a taxa de um 
mesmo. Qual é o período que eu tenho? Eu tenho uma taxa, essa 
taxa que é variável a esse valor aqui, então o período aqui está 
sempre vinculado a essa taxa aqui. Então eu tenho, atualmente, uma 
taxa anual e eu quero descobrir uma taxa mensal. Então, um sobre 
uma, mas como eu falo em dinheiro, eu devo falar em dinheiro, eu 
devo falar a mesma linguagem, então, um dividido por doze. 
(Professor 4). 

 

 “Eu tenho”, “eu quero” e “eu devo”, apesar de linguisticamente criarem este 

efeito, obviamente, não se referem ao professor, mas permitem criar um efeito de 

simulação de alguém que tem, que quer e que deve algo, como se isso pertencesse 

a uma decisão pessoal e subjetiva. Assim, ao falar de taxas e valores o professor, 

utilizando “eu”, simula, sem o saber, uma aproximação com aquilo que diz e também 

com aquele que ouve. 

 
SD41 Se eu chegar, to devendo um título, uma nota promissória, 
uma nota promissória de mil reais, eu chegasse com dinheiro, 
pagasse, desse mil reais pra ela, ela me devolve a nota promissória, 
eu me liberei da dívida? Estou liberado da dívida? Tenho algum 
compromisso ainda? Não, eu estou liberado. (Professor 4). 

 

 A exemplificação dada pelo professor simula que todos devem e pagam 

dívidas, inclusive o “eu” que fala, incutindo a obrigação de, no caso de contrair 

dívidas, pagá-las. Ele está, portanto, pautado num imaginário que se apoia num 

“conhecimento teórico” que aparece exemplificado e concretizado pela aproximação 
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com o mundo do capitalismo e com a obrigação de atender aos seus ditames, como 

em “eu me liberei”, “estou liberado”.  

Balanços, taxas, capital, fórmulas, promissórias e dívidas vão sendo falados 

pelo professor: “eu vou pagar juro”, “a taxa que eu tenho”, “eu me liberei da dívida”, 

como se ele ocupasse esses lugares enunciados e permitisse que os alunos se 

identificassem com ele ou com o que está “ensinando”. Mas, no limite, nos três 

casos o “eu” não remete ao professor, mas é o “eu” do discurso da matemática, ou 

outro. A instituição fala nele; ele é o suporte. Eis a ilusão por parte do professor, que 

se vê como figura central do discurso quando é apenas seu porta-voz. Pêcheux 

(2010) afirma em relação ao sujeito que ele não é uma entidade, mas uma posição 

dada pela linguagem, que não é a dupla face do sujeito, mas exterior a ele; o sujeito 

não é mais do que uma posição, dada pelo sempre-já-lá da linguagem. Neste 

sentido, Pêcheux (2010) se coloca entre o sujeito da linguagem (eu digo eu) e o 

sujeito da ideologia (quem é este eu): no limite, o confronto ocorre entre a evidência 

subjetiva da língua e a evidência de interpelação pela ideologia que coloca o 

discurso entre a linguagem e a história. Para Pêcheux & Fuchs (1975), abre-se, 

então, a possibilidade de estabelecer a articulação entre o sujeito que se crê fonte 

de seu discurso e aquele que é tão somente interpelado.  

O efeito de sentido produzido é que, linguisticamente, o “eu” é sempre o 

mesmo, mas a posição adotada é diferente em cada uso, delimitando o lugar que 

ocupa o sujeito que ensina e o que aprende. É a linguagem que estabelece esses 

ditames e não o sujeito, já que não há como escapar dessa armadilha, segundo 

Barthes (2007, p. 14) porque “a língua é mesmo fascista”. Ainda, segundo Barthes 

(2004), o professor, ao falar para e diante de alguém que não fala, é aquele que diz 

“eu” e pouco importam os subterfúgios de “a gente”, do “nós” ou da frase impessoal. 

Ele expõe um saber e propõe um discurso, que não sabe como será recebido, pois 

não há garantia de imagem definitiva. Em regra, não é o saber que é exposto, mas é 

o sujeito que se expõe com um discurso que é atravessado, disjunto e laminado. 

 Assim, a aula se constrói nesse jogo entre um “eu” e um “nós”, que vai 

demarcando a posição de cada um, com um distanciamento do professor em 

relação ao aluno, mesmo quando ele utiliza “nós”, pois isso ocorre no momento em 

que o aluno precisa realizar as atividades e isto revela uma atitude imperativa. 

Poder-se-ia, neste caso, pensar no que Huizinga (2014) fala sobre o “jogo”. Para ele, 

o jogo tem seus domínios próprios, principalmente na religião, no direito e na ética. 
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E, num jogo, ganhar indica a superioridade do vencedor, que ganha mais do que o 

jogo: ganha estima e conquista honrarias. Mas, mais do que isso, demonstra ser 

melhor do que os outros.  

 Para o autor, sempre houve uma relação de poder entre aqueles que têm o 

conhecimento e os que não têm: o filósofo desafiava seus rivais, submetia-os à 

crítica, afirmava suas opiniões como verdadeiras, falava invariavelmente na primeira 

pessoa e fazia o jogo da pergunta e resposta para exibir seus conhecimentos. Os 

homens, nas disputas diárias, estabelecem seus jogos, que servem para disputar 

espaços físicos e confirmar espaços existenciais, o que ocorre a partir da força ou 

pela palavra, pela imposição ou a partir de uma aula, neste caso. 

“Sem” imposição e por meio de uma relação relativamente estável, os 

professores assumem a posição de detentores do conhecimento, que é reforçada 

por meio de expressões como „explicar‟, „aprender‟, „ensinar‟ e demonstram que a 

sua fala nem sempre é apreendida por todos, destacando que o papel do professor 

é estar ali para ensinar, papel que lhe foi conferido por uma instituição da qual faz 

parte. Isto tudo, corrobora a afirmação de Pêcheux (2010) de que não se deve 

entender o discurso como simples transmissão de informação, mas como efeito de 

sentido entre A e B, os quais designam lugares determinados na estrutura de uma 

formação social, a partir das formações imaginárias que designam os seus lugares e 

como estes se veem e veem o lugar do outro. Na relação em sala, o professor e o 

aluno ocupam os lugares que a instituição impõe, colocando a um hierarquicamente 

superior ao outro, mesmo quando a relação parece se tornar simétrica. 

 
SD42 Já falei, mas vou repetir... (Professor 1) [...] vocês aprenderam 
lá na matemática financeira vocês darão sequência agora. (Professor 
1) Vou explicar rapidamente... Vocês já aprenderam isso lá no 
Ensino Médio... (Professor 2) Isso é para vocês aprenderem o que é 
uma pesquisa de campo... (Professor 4) Isso que eu to querendo 
ensina pra vocês. (Professor 5) Vamos ver se vocês entenderam, 
certo? Pessoal, o que eu quero dizer de fato..., que vocês entendam 
como é feito o trabalho, se vocês entenderem como que faz o projeto 
vocês não vão ter dificuldade nenhuma no TCC (Professor 5) 
Conseguiram entender qual é o objetivo do nosso trabalho? 
(Professor 5). 

 

Nos enunciados acima, nota-se que, na relação estabelecida em sala de aula, 

é constante, por parte dos professores, a verificação, se houve compreensão, 

entendimento e aprendizagem. Essa necessidade passa pela visão de que algo que 
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é “ensinado” precisa ser aprendido imediatamente pelo outro, como se conhecer, 

aprender e entender fossem ações que ocorressem na relação entre o dizer e o 

receber imediato: o sujeito professor expõe e o sujeito aluno aprende. O professor 

vive o imaginário de que, ao “transmitir” o conhecimento a alguém, por meio da 

linguagem, este é imediatamente apreendido, o que materializa a visão humanista 

que prega a centralização do conhecimento na figura do professor, que transmite 

informações que devem ser apreendidas como verdades. O que entenderam ou 

como entenderam são problemas que não podem ser respondidos, pois a 

organização do modelo de ensino que se tem é o de uma sala com vários alunos e 

um professor que ensina a partir do repasse de conteúdos definidos pela instituição 

a partir de uma ementa já pronta, em geral copiada de outros lugares. 

O professor, vivendo a aula como uma ilusão no modo do “como se”, utiliza 

enunciados como “vamos ver se vocês entenderam” ou “vocês conseguiram 

entender”, como se o conhecimento pudesse ser percebido e assimilado apenas a 

partir de um exercício resolvido ou uma resposta bem elaborada.  

Mesmo que esse espaço seja conhecido e institucionalizado e mesmo 

sabendo que não há como verificar se o que foi dito foi apreendido da maneira que o 

professor espera, a ilusão da transparência da linguagem e do sentido surge como 

um ato falho que impulsiona (digo e explico, logo todos deveriam aprender) os 

questionamentos do docente após a explicação dos conteúdos que, em muitos 

momentos, são enfáticos: 

 
SD43 Vocês não entenderam? Você não entenderam a divisão dos 
ativos financeiros? (Professor 4) Entenderam? Entenderam? 

(Professor 5). 
 

 Nos enunciados acima, a presença da negação no questionamento do 

professor 4 permite uma leitura diferente da do professor 5. Quando o primeiro 

questiona da forma como fez, é possível perceber o não-dito11, a indireta ou o 

implícito, que não pode vir à tona e nem ser dito explicitamente. Há, portanto, uma 

insinuação, que não pode ser dita, pois pode se transformar em uma ofensa ou uma 

agressão verbal. Na posição que o professor ocupa, ele só pode dizer de forma 

indireta. Além disso, esse é o papel do professor: ele deve ensinar e, se os alunos 

                                                             
11 Não entenderam, são ignorantes? Como não entenderam?  
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não aprenderam, há um contradiscurso, que pesa sobre o docente: o da instituição e 

dos próprios alunos de que foi incompetência sua a não aprendizagem.   

 Por outro lado, o não dito pode vir marcado por meio de perguntas de cunho 

irônico. Ao se dirigir aos seus interlocutores, o professor 4 pergunta, responde e faz 

uma apreciação que pode ser compreendida de duas formas: a primeira, que há 

uma compreensão por parte do grupo sobre o assunto apresentado e isso é “ótimo”; 

a segunda, que o grupo não faz perguntas, pois não compreendeu o assunto e, há 

no caso, uma ironia presente na expressão “ótimo”, que equivale, mais ou menos, a: 

“ainda bem,  não preciso repetir”.  

 
SD44 Alguma dúvida? Não? Ótimo! (Professor 4). 

 

 Novamente, percebe-se a aula como um espaço de jogo entre o que é dito e 

o que é compreendido ou não pelos alunos. São relações conturbadas de 

demarcação de espaço, pois o professor “sabe” que não pode dizer tudo o que 

pensa e o aluno “sabe” que não pode retrucar gratuita e descuidadamente, pois 

precisa respeitar o professor, afinal depende também disso para ter uma boa nota e 

seguir a vida acadêmica. Estes são sentidos que permeiam o espaço escolar, mas 

que não são revelados, pois isso não é assunto para discutir. Há uma espécie de 

contrato imaginário, conforme Barthes (2004), que não é quebrado, já que o 

professor está ali para honrar seu emprego e o aluno para buscar uma carreira. O 

professor espera que o aluno o reconheça como cumpridor do seu papel, pois ele 

detém autoridade, é benevolente, não pode ser contestado, ele sabe, etc. e o aluno 

imagina que esteja sendo conduzido para uma boa carreira profissional. 

Em outros momentos, os questionamentos feitos pelos professores, de forma 

repetitiva e constante, ora por meio de perguntas retóricas, ora pela necessidade de 

manter o diálogo com a turma, reforça a posição ocupada por cada um dos sujeitos 

na relação em sala de aula. É o professor que, unilateralmente, questiona os alunos 

e isso deve ser aceito e não pode ser discutido, ou negociado, como indicam os 

enunciados a seguir: 

 
SD44 O dinheiro tem grau de liquidez absoluta e o cheque tem grau 
de liquidez relativa. Por quê? (Não há respostas por parte dos 
alunos) Por quê? (Eu pergunto, diz um aluno) Perguntei primeiro, diz 
o professor. (PROFESSOR 4). 
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A relação estabelecida entre quem tem o saber e quem supostamente não 

tem, como se vê, é constantemente mantida no processo de perguntas que os 

professores fazem, mesmo que, aparentemente12, às vezes, pareça haver uma 

relação de diálogo: 

 
SD45 Posso seguir? (Professor 1) Dúvidas? Não dúvidas? (Professor 
1) Tudo bem? Vocês preferem que eu atribua letras ou números? 
(Professor 1) Sabem por quê? (Professor 2) Estão lembrados? 
(Professor 3) Vocês entendem o que seria? (Professor 4) Alguma 
dúvida mais pra responder? Não? (Professor 4) 

 

Na fala do professor 3, ao longo das SDs, a incidência de perguntas é 

constante e as interrogativas procuram fazer com que o interlocutor se comprometa 

com o assunto discutido. No entanto, não há respostas por parte dos alunos; o 

próprio professor vai respondendo suas perguntas e, dessa maneira tem a sensação 

de que a ação desejada é orientada, como no caso que ele sugere aos alunos que 

anotem as partes que “eles” consideram mais importantes, mas ele próprio reforça o 

que considera essencial.  

Parece que, ao agir assim, “dialogando”, “perguntando”, o professor produz 

um efeito de que em suas aulas há uma participação efetiva por parte dos alunos e 

que há uma troca de experiências; porém, na prática, ele não permite, em nenhum 

momento, que os alunos intervenham ou sejam estimulados a participar de fato. 

Bourdieu e Passeron (2012) dizem que o professor pode convocar a participação ou 

a objeção dos alunos, sem jamais correr o risco de que realmente se instaurem, pois 

as interrogações são apenas interrogações oratórias ou retóricas, com o objetivo 

apenas de confirmações.  

É o professor quem fala de forma ininterrupta: 

 
SD46 Vocês leram o texto em casa? Não? Então vamos ler aqui.  
Então, na quinta-feira, nós vamos fazer uma leitura rápida e vocês 
vão, com uma caneta marca-texto, sublinhando, anotando os 
principais tópicos do texto, até o seu final. - Na quinta-feira. Na outra 
terça-feira, nós vamos retomar, sem o texto, aliás, vocês vão ficar 
com a mesma nota, mas nós vamos sinalizar e apontar, no quadro, 
os principais tópicos, que vocês leram, que vocês apontaram como 
mais importante, concorda? Porque é melhor assim? Porque aí eu 
respeito o ritmo de cada um, não é verdade? O que nós vamos fazer 
agora, no círculo de leitura aqui, nós não vamos respeitar o ritmo de 
cada um, vamos ter que ir lendo, debatendo e coisa e tal. Vamos ter 

                                                             
12 Nas aulas gravadas, não há respostas por parte dos acadêmicos. 
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que ler, debater, coisa e tal, observar o quadrado, está certo? Na 
próxima aula, nós vamos sair um pouquinho do texto, vamos ter um 
debate, um pouco melhorado. Vocês já leram o texto e eu não vou 
precisar fazer a leitura novamente, ok? (PROFESSOR 3). 

 

Há momentos em que ocorre a presença de verbos injuntivos, como “ter que 

ler”, “vamos fazer”, “vamos ter”, que revelam um discurso com poder que não 

permite aos interlocutores uma atitude contrária à “sugerida”. Para Bourdieu e 

Passeron (2012), a linguagem do magistério é uma das mais eficazes e sutis para 

conseguir o distanciamento de que a instituição dota seus agentes. Ao falar, o 

professor carrega o poder concedido pela instituição e, por mais que procure se 

distanciar de uma figura tradicional (estrado, toga e centralização) ele faz sempre o 

uso professoral de uma língua professoral. 

 Ao final, o professor 3 reforça o discurso a partir de uma pergunta, o que não 

deixa nenhuma dúvida sobre o que está propondo/impondo. Há um discurso de tom 

aparentemente conciliatório e de aproximação entre professor e aluno, em que se 

observa uma reiteração de acordos estabelecidos, porém vê-se que se sobrepõe a 

voz daquele que pode dizer: “vão sim, terão”: 

 
SD47 Vão sim. Na quinta-feira. Porque hoje vocês ainda terão que ir 
atrás desse material, nós vamos fazer uma leitura conjunta, então, e 
quinta-feira vocês vão fazer isso aqui, porque eu havia prometido pra 
vocês, lá na primeira série, que nós não faríamos trabalho em casa, 
lembra? Tá lembrado? (Professor 3). 

 

No trecho abaixo, ocorre a presença do verbo no imperativo e, por meio da 

pergunta feita, o professor procura conduzir, a partir da referência a uma aluna, a 

direção de uma determinada perspectiva sobre o assunto. Apesar do objetivo de 

estimular a aluna a entrar na discussão, atribuindo-lhe o papel de interlocutora 

crítica, não há sucesso no intento e é o professor que responde: 

 
SD48 - Leia então. - Espera um pouquinho aí. Só um pouquinho aí. 
C.., o que você entendeu destas duas frases que a, que, que a E... 
leu? - Nada. - Ah, tá bom. Sabe por quê? Porque aí nós estamos 
mexendo num objeto, num campo antropológico muito sério que nós 
vamos a partir de..., tá certo? (Professor 3). 

 

 De forma geral, pode-se dizer que a aula vai sendo construída por meio dessa 

relação de perguntas (na maioria das vezes sem) e respostas, o que consolida uma 

prática que vai se instaurando de forma silenciosa, pois há sentidos que não são 
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discutidos, vazios que não são preenchidos e isso acaba sendo manifestado nas 

atitudes das pessoas e nas práticas sociais.  Os questionamentos, em sua maioria, 

não provocam o outro no sentido de buscar respostas, de justificar e de argumentar, 

ficando no teste dos conhecimentos e no apoio ao que diz o professor. A interação, 

como efetiva participação, mesmo quando ocorre o uso do “nós” ou do “eu” ou da 

instituição simulada num “eu” científico, ocorre pela fala de um e pelo silenciamento 

do outro num “movimento” claramente monofônico, homogêneo e centralizador. 

 Imaginariamente, porém, o professor é aquele que dirige o espetáculo, além 

de ser o mediador, o motivador e o transmissor de conteúdos. No entanto, nas aulas 

gravadas e analisadas, os professores trabalham os conteúdos que estão previstos 

nas ementas e assumem o lugar de detentores do saber e os alunos são aqueles 

que estão ali para aprender. 

 O que se percebe é que o professor se tornou alguém que tem o papel de 

controle do tempo, da postura e dos comportamentos dos alunos durante a relação 

com o conhecimento. A instrução ocorre por meio do que sinalizam as ementas e 

compete ao professor distribuir o tempo e os grupos e verificar se houve “fixação” do 

conteúdo (GERALDI, 2010), que é repassado como se fosse “natural”, simulando 

algo como “é assim que as coisas são”: a “ciência socializada e imóvel” 

(BACHELARD, 1996, p.30). O professor, diante do que lhe permite a instituição, 

repete o que já está posto como regra: aulas de tantos minutos, provas por 

bimestres, livros de chamada e conteúdos por série/ano.  

  Porém, mesmo sendo interpelados pelo processo imaginário do que são 

professor, aluno e conteúdo, os docentes “esquecem” as condições em que estão 

inseridos e defendem, muitas vezes, a “percepção” de que os alunos não aprendem 

por que não querem, por que não estudaram, por que não quiseram aprender e, por 

isso, eles são “culpados” por sua ineficiência, pois eles, professores, cumpriram o 

seu papel: ensinaram, participaram ativamente e contribuíram para a aprendizagem 

dos alunos, sem se dar conta do mascaramento imposto sobre o “real” do papel que 

o professor desempenha e que é ditado pela instituição. 

  

6.2 A AULA: O ALUNO É O ATOR PRINCIPAL 

  

 Se a imagem do professor a partir da ótica do docente é daquele que dirige o 

espetáculo, o aluno, então, seria o ator principal. Esse imaginário resume as 
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respostas dadas pelos professores, ao serem questionados sobre qual é o lugar dos 

alunos (ver análise no capítulo 4).  

Por meio da reiteração que acontece nos textos publicitários e nos cursos de 

formação, os professores são apresentados como pessoas que possuem uma fala 

ponderada e uma postura séria e confiável. Eles são sujeitos que têm acesso ao dito 

por meio de uma "maneira de dizer" que está enraizada em uma "maneira de ser", o 

que torna o que é dito aceitável, confiável e crível: voz da autoridade. Essa forma de 

entender perpassa a imagem que o aluno tem do professor. 

Segundo Maingueneau (1997), o que é dito e o tom com que é dito são 

ambos importantes e inseparáveis. E, mesmo se tratando de um texto escrito, este é 

dotado de uma "voz" e de um tom, não no sentido de uma pessoa física, mas de um 

modo de dizer, que são estereótipos de uma determinada cultura.  

Ao falar algo, o sujeito professor “se diz naquilo e daquilo que está falando. 

Deixa vestígios do vivido, do experimentado” (ORLANDI, 2001, p.9). Ele fala de 

outro lugar, prenhe de memórias e traz em sua voz, além dos sentidos do que é dito, 

as representações do que seja ser professor. 

Para Orlandi (2001), nas condições em que está inserido é que o sujeito se 

mostra no seu dizer: a sua vida, os seus sentidos, os seus sentimentos. Nessa 

perspectiva, o tom com que o professor fala não é um mero tom professoral natural 

ou intrínseco do lugar, mas carrega sentidos e aponta para interpretações possíveis. 

Entende-se, aqui, que o tom de voz corresponde aos estereótipos da profissão 

professor: ele seria um ser que domina o conhecimento, deve agir com calma e com 

tranquilidade e sua voz deve ser ponderada. Nessa perspectiva, a aula se 

assemelharia ao que afirma Barthes (2007): ela deve ser polida, modesta e elegante 

e deve apresentar o saber por meio de alusões, referências e citações. 

  A professora 1 vive essa imagem de professor como aquele que possui um 

tom de voz e uma postura confiável e ponderada. Ela tenta o tempo todo estabelecer 

um diálogo com os alunos. A expressão “eu vou tentar explicar” produz o efeito de 

uma tentativa de não se pautar numa relação de superioridade, mas de esforço em 

repassar informações de todas as maneiras possíveis, superando uma relação 

assimétrica. Essa prática parece ter como objetivo atenuar a oposição que pode 

ocorrer entre professor e aluno, além de diminuir a distância entre aquele que ensina 

e aquele que aprende: 
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SD49 -Vamos reforçar. Se existem dúvidas e quiserem pedir eu vou 
tentar explicar, ok? ... A taxa anual de 20,3% ao ano eu tenho que 
achar uma taxa, mensal, ok? ... Se ainda quiserem podem fazer isso 
lá separado, tá? Não posso fazer menos um aqui. Entendido isso? 
(Professor 1). 

 

Como se pode ver a seguir, a expressão mais usada pela docente 1 é 

“dúvidas”. Na forma de questionamento, em toda a aula, ela se dirige aos alunos 

interrogando sobre o que está explicando e, simultaneamente, mostra preocupar-se 

com a verificação do entendimento.  

 
SD50 (Tirando dúvidas, explicando o exercício novamente e partes 
do mesmo). Mais dúvidas? Gente o que significa esse 0,0225 ao 
ano? Essa seria a taxa mensal. É a fórmula que vou jogar na fórmula 
do montante, no composto... Dúvidas? Vamos prosseguir? Vamos 
prosseguir? Exercício seis. Conseguiram? Dúvidas? Exercício cinco? 
Não?  Preciso fazer o seis também? Exercício três, prestem atenção. 
(Professor 1). 

 

 Na próxima sequência, a professora, ao questionar sobre o entendimento dos 

alunos considera o outro como capaz de reagir e interagir diante das propostas que 

lhe são apresentadas e toma a decisão de acordo com as respostas dadas. Essa 

forma de se dirigir aos alunos permite perceber o que Koch (2002) afirma, ou seja, 

em algumas situações de sala de aula, o professor parece não impor uma direção, 

mas deixar aos alunos a possibilidade de aceitação ou não do que é apresentado, 

criando o efeito de que estes têm a liberdade de escolher o que querem, o que é 

ilusório, pois, em última instância, ela detém a direção do trabalho. 

 
SD51 Tem a necessidade dos demais também, senão eu vou lá 
resolver só com ela. Eu vou resolver, então, contigo essa. Tem mais 
alguma que vocês queiram que eu resolva no quadro? A seis? Mais 
gente quer que eu resolva? Qual a questão? A seis aqui também? 
OK. Então vamos resolver a seis. Gente, eu quero, eu quero tirar 
uma dúvida com vocês... Ele diz o seguinte, gente. Tranquilo aqui? 
(Professor 1). 

 

 Por outro lado, na aula do professor 2, de Metodologia da Pesquisa, o 

professor utiliza um tom de voz ponderado, mas, como há um burburinho na sala, o 

professor chama a atenção com um assovio.  

 
SD52 Pessoal (assovio) tá? OK? (conversas – tirando dúvidas 
pessoais) Pessoal, aqui oh! Vou dar um exemplo para a turma... 
Prestem atenção aqui (assovio). (PROFESSOR 2). 
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 Por não ser comum em sala de aula, essa atitude de assobiar pode ser vista 

como uma maneira disfarçada de mando, porque o professor quer se esquivar de 

uma postura autoritária sem, no entanto, deixar de exercê-la: o assovio é imperativo 

e grosseiro até. Pela maneira e pelos momentos em que é utilizado, inibe uma 

resposta negativa ou desaprovadora dos alunos. Essa preocupação também pode 

ser notada, no uso das palavras no diminutivo: 

 

SD53 Então, se vocês pegam aqui ajeitadinho, tudo certinho e 
guardadinho no pendrive... vocês não vão ter dificuldade para 
elaborar o TCC, legal? (PROFESSOR 2) 

 

 Ao utilizar as palavras no diminutivo, “ajeitadinho, certinho, guardadinho”, 

formas comuns e “infantis” de uso da língua, principalmente quando o interlocutor se 

dirige a crianças, o professor busca uma maneira de atenuar o que quer dizer, sem 

que o efeito geral imperativo desapareça. “Não percam”, “façam certo”, “guardem” 

poderiam soar como se os acadêmicos fossem irresponsáveis. Usando o diminutivo, 

parece haver uma atenuação ou uma polidez no dizer, o que, de fato não ocorre. 

 Essa forma de falar parece buscar a colocação do aluno como centro do 

processo de aprendizagem, por meio da utilização de uma linguagem simples e 

polida e dando ao aluno a impressão de que ele conduz a aprendizagem. 

 
SD 54...coloco no quadro aquilo que vocês retirarem como aspecto 
mais importante. (PROFESSOR 3) Na outra terça-feira, nós vamos 
retomar, sem o texto, aliás, vocês vão ficar com a mesma nota, mas 
nós vamos sinalizar e apontar, no quadro, os principais tópicos, que 
vocês leram, que vocês apontaram como mais importante, concorda? 
(PROFESSOR 3) Porque aí eu respeito o ritmo de cada um, não é 
verdade? (PROFESSOR 3) - O que nós vamos fazer agora, no 
círculo de leitura aqui, nós não vamos  respeitar o ritmo de cada um, 
vamos ter que ir lendo, debatendo e coisa e tal.(PROFESSOR 3) 
Todo mundo traga esse material pra fazer a anotação, pra riscar 
essa apostila porque na quinta-feira a gente só vai fazer a leitura 
disso e na terça-feira a gente não volta mais nele, porque na terça-
feira...(PROFESSOR 3). 

 

 No recorte acima, a fraseologia corrobora as afirmações anteriores sobre a 

ilusão de que o aluno é o ator principal. O professor diz que vai ensinar a partir do 

que os alunos “retirarem como aspecto mais importante” e repete isso ao longo da 

aula, inclusive, reforçando que vai “respeitar o ritmo de cada um”. Porém, na 
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sequência, corrige-se e diz que “não vai respeitar o ritmo de cada um”, porque, 

numa aula de leitura e debate, não há como fazer isso. 

 Percebe-se que há o “esquecimento” por parte do professor sobre as 

condições em que a aula ocorre: 30 a 50 alunos na sala, aulas de 50 minutos e 

ementas estabelecidas; mas, no plano imaginário, ele deveria tratar a todos os 

alunos individualmente, atender as suas necessidades de aprendizagem e fazê-los 

atores principais. 

 
SD 55 Um alto grau de liquidez. O que é liquidez? Ah? Aluno: valor 
bruto menos as despesas? Não. Aluno: Eu não sei de nada 
professor. (PROFESSOR 4) O ativo real não, então gravem o que 
estou dizendo aqui.  ... é um  bem ativo que faz  transação, 
transformação dele em moeda... Quais são os direitos de aquisição... 
Continuamos a semana que vem, se tiver alguma pergunta. 
Perguntas até quinta-feira. Não respondeu tudo, o material está aí. 
(PROFESSOR 4). 

 

Há momentos que parece haver uma troca de conhecimentos entre o 

professor e o aluno. Se, conforme Barthes (2004), questionar é desejar saber 

alguma coisa, as perguntas realizadas pelo aluno ao professor deveriam indicar que 

ele é visto como colaborador do processo de ensino e de aprendizagem; no entanto, 

as respostas dadas são apenas confirmações do que o professor quer ouvir e do 

que está posto enquanto conhecimento científico naturalizado. O aluno reforça isso, 

quando diz que “não sabe de nada”, confirmando o papel de que quem sabe é o 

professor. A réplica, quando ocorre em sala de aula, é uma resposta que reproduz o 

já-dito e o que o outro disse e nunca é uma réplica que permite questionamentos por 

parte do professor ou do aluno.  

Ao final da aula, o professor determina o período em que responderá as 

perguntas e enfatiza que, se ele não responder, o material estará disponível, como 

quem diz “se vire”. Há uma aparência de benevolência e de troca, porém, 

novamente, aquilo que se percebe é o uso de uma linguagem professoral que 

mantém o lugar do docente numa espécie de “conforto”. 

 
SD 56 Vocês devem ter a tabela, se não tiver precisam ter copiado... 
O exercício... Eu avisei... O pessoal estava com a tabela na mão.... 
Vocês precisam ter o material na mão... Pessoal é puramente e 
simplesmente porque nós precisamos desse material... 
(PROFESSOR 5). 
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 Observando a SD 56, há “vocês”, “eu”, “nós” e “o pessoal”, para se referir ao 

professor e aos alunos. Percebe-se que essas ocorrências indicam a relação 

estabelecida pelo professor com o outro, o aluno. Ao utilizar “vocês devem e 

precisam”, o professor estabelece uma relação hierárquica frente ao lugar do aluno, 

que deve e precisa realizar as atividades propostas/impostas; quando utiliza o “eu”, 

determina o lugar do professor, como aquele que sabe e avisa sobre a necessidade 

de cumprir o que é determinado; quando usa “o pessoal”, apresenta aqueles que 

cumprem com o contrato implícito de “bons alunos” e, conforme já discutido, o “nós” 

(apenas) simula uma simetria entre o professor e o aluno, num aparente discurso de 

igualdade entre desiguais. 

O discurso parece assemelhar-se a uma relação de interação entre o 

professor e os alunos, porém o que se percebe é que os alunos devem cumprir o 

estabelecido, se não a aula não acontecerá e as consequências, assim, ficam 

subentendidas: o professor não poderá dar sua aula e o aluno não aprenderá o 

conteúdo proposto, o que lhe compete como obrigação.  

 
SD57 Alguma coisa ou questão sobre o trabalho. (Há grupos 
conversando e rindo) Tinha uma bomba no templo e saíram 
correndo. 129 pessoas morreram pisoteadas. Formem outro grupo... 
(PROFESSORA 6). 

 

A SD acima é aparentemente confusa, mas pode ocorrer em sala. A 

professora, recém-chegada de uma viagem ao exterior, distribui a turma em grupos 

para desenvolverem o trabalho sobre o conteúdo proposto em aulas anteriores; no 

entanto, inicia uma conversa sobre o que vivenciou durante sua viagem. Não há 

discussão sobre o tema proposto; o conteúdo é deixado de lado e a professora 

responde sobre as curiosidades levantadas pelos alunos. 

Quando questionada sobre o papel do aluno, a professora 6 respondeu que 

“cabe ao professor propiciar condições que o levem a aprender a aprender” e que 

“seu papel é fundamental desde o planejamento das aulas até a avaliação”. Em 

relação ao conteúdo, ela afirmou: “acredito que deixar de passar o conteúdo não 

pode acontecer”, respostas que mostram o imaginário intervalar entre o que deveria 

ser e o que ocorre enquanto prática.  

De forma geral, o exame dos recortes acima permite dizer que o aluno é 

apresentado como quem está em sala para atender ao lugar que a instituição lhe 

confere: receber as informações repassadas pelo professor e obedecer à autoridade 
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professoral, mesmo quando vem escamoteada em um tom e uma postura serenos, 

ou seja: ele “deve” permitir que o professor honre o contrato estabelecido com quem 

lhe empregou e com a sociedade; ele “é a peça de uma prática (retribuída), o objeto 

de um ofício, a matéria de uma produção (ainda que delicada de definir)” 

(BARTHES, 2004, p. 392). 

 

6.3 A AULA É UM ESPETÁCULO 

  

Se, enquanto imaginário, o professor dirige uma peça e o aluno é o ator 

principal então, a aula seria um espetáculo. Porém, ao ser contratado pela instituição 

de ensino, os lugares estabelecidos não tratam de espetáculo vivido na forma de 

teatro e de atores, mas dos lugares sociais de professor e aluno. 

O professor, na posição que ocupa, enquanto detentor do conhecimento e 

autorizado pela ciência e pela instituição que representa, diz aquilo que o mundo é e 

representa a “verdade” ou as “verdades” do mundo. Empoderado nessa posição, ele 

se utiliza da linguagem, que não é um corpo de regras transparentes e sistêmicas, 

mas é atravessada por ironia, metáforas, trocadilhos, jogos e modalizações. E, no 

entremeio desses jogos, são repassadas crenças, interesses e preconceitos que 

fazem parte da sociedade e da cultura e se cristalizam via linguagem.  

Como é sabido, o professor é contratado por uma instituição pela sua 

formação e há concursos que verificam se o professor realmente possui o 

conhecimento necessário para que possa lecionar esta ou aquela disciplina; nesse 

sentido, para a instituição, é o conteúdo a ser lecionado que está em primeiro lugar.   

Portanto, ao entrar em sala para lecionar conteúdos sobre contabilidade, por 

exemplo, tendo a concepção de que dar aula é “aprender, compartilhar 

conhecimentos, contribuir com o desenvolvimento humano na sociedade” (Professor 

5), não se espera que o professor conte uma piada, a não ser que a utilize como 

mecanismo de descontração e de relaxamento antes de iniciar o conteúdo 

propriamente dito. Porém, na aula em análise, o professor contou a piada entre a 

explicação do funcionamento da calculadora e uma tabela de exercícios. E, se ela é 

contada, é porque há algo que escapa do que teoricamente se diz do que seja uma 

aula e como de fato ela se configura. Há sentidos sendo construídos e, conforme 

Silva (2010), eles não são produzidos de forma isolada, como independentes, mas 
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se organizam em sistemas, em estruturas e em relações que se organizam como 

marcas linguísticas materiais, como tramas e como redes de significantes. 

Ao contar uma piada, o interlocutor busca o riso e, segundo Bergson (1993), o 

riso tem um significado social; ele pertence a um grupo e pressupõe um 

entendimento prévio e a cumplicidade com outros que riem, sejam reais ou 

imaginários: “A repetição de uma palavra não é risível por si própria. Só nos faz rir 

porque simboliza um certo jogo particular de elementos morais, sendo ele próprio o 

símbolo dum jogo material” (BERGSON, 1993, p.60). Assim, toda manifestação que 

causa riso está associada ao humano e do que deriva de seus comportamentos. O 

riso é, assim, coercitivo, pois rir é operação da inteligência, que exige o bloqueio do 

sentimento. Ele é uma espécie de humilhação do erro ou daquele que erra. 

Para Possenti (2010), fazem-se piadas sobre temas controversos, que são 

enfocados a partir de posições diferentes e que geram controvérsias, colocando em 

circulação e em oposição pelo menos dois discursos: aquele que é considerado 

correto e um outro reprimido ou proibido, considerado incorreto. Há também as 

piadas que começam a aparecer quando os discursos sobre temas controversos se 

tornam correntes e populares.  

 
SD58...façam o teste e eu passo fórmulas matemáticas no quadro... 
Professor sofre: Qual a principal função do esqueleto?  Invadir o 
castelo de Greiscow. O aluno reforça dizendo que isso é verdade. 
Escreva o regime político adotado por Jânio Quadros: Professor eu 
nasci no ano de 1987 e por esse motivo não poderei responder esta 
pergunta, mas me prontifico a ir à biblioteca buscar a informação 
certa. Vocês devem ter a tabela, se não tiverem precisam ter 
copiado... (PROFESSOR 5). 

 

 A piada encontrada nas redes sociais “como pérolas”, funciona a partir de 

duas posições: a do professor que faz perguntas sobre conhecimentos trabalhados 

na escola e a do aluno que deveria saber responder às questões.  

Há no texto/piada “uma forma extremamente rica de abordagem da questão 

da identidade-estereotipada” (POSSENTI, 2010, p.40). Segundo o autor, os 

estereótipos são construtos produzidos por aqueles que funcionam como o Outro 

para algum grupo. Essa relação interdiscursiva, porém, é apagada e ofuscada, já 

que não há confronto e o que se tem como efeito é a concordância e a aceitação de 

que é assim mesmo. 
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As piadas fazem aparecer dois discursos, que podem apresentar, de um lado, 

o que é positivo e, do outro, o que é negativo. Na piada contada pelo professor, 

observa-se a oposição entre dois discursos socialmente construídos: o professor 

detém o conhecimento e o aluno é ignorante. Ao reproduzi-la em sala, há, por parte 

do professor, o reforço da condição social representada como positiva, o professor 

que “tenta”, num esforço sofrido, passar conhecimentos científicos e como negativa, 

o aluno, ignorante que não leva nada a sério e que só está interessado em questões 

do senso comum. O título da piada reforça isso: para o professor, lidar com essas 

situações é um sofrimento, pois o aluno não sabe nada. Como piada, que é, ela não 

é para ser discutida; basta rir; e os sentidos não podem/devem ser discutidos. 

Por outro lado, pode-se analisar a piada como sendo irônica e, segundo 

Voese (2005), a particularidade da ironia é o fato de que ela não dá à vítima 

nenhuma possibilidade de reação responsiva, de modo que o produtor da ironia 

parece não visar, especificamente, ao que se entende por interação, mas a um riso 

cúmplice que deve silenciar a voz de alguém. 

 E é essa cumplicidade que multiplica a força de uma voz. Neste sentido, isto 

explica que a ironia é, antes de tudo, a manifestação de outra voz social de que o 

enunciante se apropria para firmar a posição de que ele está, ou não, de acordo com 

certos valores e finalidades.  Dessa forma, se o professor for questionado sobre o 

porquê da piada, por exemplo, se ele estava sendo irônico ou se queria insinuar 

algo, sempre pode alegar que contou apenas para descontrair a turma.  

 Há também, na seguinte passagem, um processo semelhante ao da presença 

da ironia imiscuída na aula: 

 
SD59 Estas expressões monetárias de valor, quais são as 
expressões monetárias que nós temos? 1 real, 2 reais, 5 reais, 20 
reais, 50 reais, 100 reais. 100 reais é escasso hoje em dia uma nota, 
puxa vida! (PROFESSOR 4). 

 

Ao final da exposição sobre o conteúdo, o professor faz um comentário sobre 

a escassez da nota de 100 reais. Este comentário não tem relação com o valor da 

moeda, mas com questões sociais de uso. A sala ri do comentário, pois, assim como 

o professor, os acadêmicos se identificam com a situação. Não é o que o professor 

diz que está em jogo para a provocação do riso, mas o que ele não diz. As notas de 

100 reais circulam no país como as demais notas, porém não nas mãos de todos e, 

assim, sem fazer referência ao fato de nem todos terem acesso às notas de maior 
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valor, o professor não apresenta apenas uma questão econômica, mas também de 

cunho social: nem todos têm acesso à moeda de maior valor, porém não se 

discutem as razões, já que este não é o tema da aula; no entanto, os efeitos de 

sentido são produzidos. E, apresentados desta forma, parecem contribuir para a 

adaptação dos sujeitos ao seu meio. 

Outra situação verificada na SD abaixo: 

 
SD60 Um pioneiro de P., éh, pioneiríssimo de P., é motivo do nome 
da nossa Praça Central, nasceu primeira mulher, teve uma série de 
filhos... Depois casou de novo...Entende? Era assim... Crescei e 
multiplicai-vos, é, veja bem, naquela época o negócio era 
produzir...(PROFESSOR 3). 

 

 O professor, ao discutir um texto proposto como conteúdo próprio para a 

ementa e, portanto, sancionado pela instituição da qual faz parte, faz os sentidos 

deslizarem. Conforme Silva (2010), os sentidos, os significados e os efeitos de 

sentido são construídos no interior de grupos sociais e se procura constituir as 

posições e as identidades de outros indivíduos com outros grupos. 

 Na SD acima, o riso é provocado quando o professor traz para a aula um 

enunciado bíblico para explicar que os pioneiros tinham tantos filhos devido à 

imposição da citação bíblica. Traz também o enunciado “o negócio era produzir”, 

utilizado pelo comércio, para reforçar o processo de geração de muitos filhos como 

algo benéfico para a situação financeira da família.  

 Nesta sequência, há o atravessamento de elementos discursivos da religião e 

do comércio para explicar o porquê de as famílias pioneiras terem tantos filhos. 

Estas são explicações controversas, mas que são apresentadas para a história dos 

grupos sociais, são de “conhecimento” geral e permitem que o professor se 

identifique com o que diz e também provoque a identificação daqueles que o ouvem. 

Para Pêcheux (2009), essa identificação do sujeito consigo mesmo e com o outro 

faz com que não haja mais separação entre o que é dito e o propósito do que é dito. 

Desse modo, o que permanece é a explicação atravessada e se desconsideram 

todas as outras, como a ausência de contraceptivos na época, por exemplo. 

 Barthes (2004, p. 418) afirma que a prática do aprendizado ocorre, quando 

“transmite-se silenciosamente uma competência, monta-se um espetáculo (o de um 

fazer), em que o aprendiz, atravessando a ribalta, se introduz pouco a pouco”. O 

espetáculo, nesse sentido, corresponde a uma representação que ocorre em sala, 
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conduzida pela instituição que define os papéis que cada um deve desempenhar e o 

conteúdo que deve ser repassado. 

 A aula é ministrada numa relação entre o imaginário de ciência e o “real” e, 

para que os conteúdos tenham sentido, o professor estabelece relações do que 

“ensina” com a “vida lá fora”, repetindo situações para significar que o que diz 

“realmente” acontece. Exemplo disso são os recortes seguintes:   

 
SD61 Em seguida, vai realizar mais um pouquinho, restaria 20%. 
Esses 20% restante vai ficar, você vai aplicar sobre a dívida. Você 
continua tendo dívida. Essa dívida vai novamente...  (PROFESSOR 
1) O banco, quais os que nós temos? Caixa Econômica, Banco do 
Brasil, Bradesco?(aluno fala) Público? Privado nós temos: Bradesco, 
HSBC, Unibanco, Itaú e por aí afora. Não tem poder de ganhar voto 
e nem tem fundo portado... (PROFESSOR 4) Investimento: qual vai 
ser o resultado de investimento da empresa? Tem valor residual? 
Receita liquida? Qual é o valor da receita liquida? Não, também não! 
(Os alunos ficam respondendo) 900 mil. ( De onde saiu ? pergunta a 
aluna) (PROFESSOR 5) 

 

Dessa forma, “continuar tendo dívida”, “os bancos públicos e privados” e “os 

investimentos” são expressões que vão sendo naturalizadas e assumidas pelos 

alunos, com um linguajar próprio da administração e onde, ilusoriamente, acredita-se 

que tenham sua origem. Assim, na ilusão de que a aula é um espetáculo, o 

professor representa o papel do que executa: com as “façanhas carismáticas, como 

a acrobacia verbal, as referências desconcertantes, a introdução de gracejos” 

(BOURDIEU E PASSERON, 2012, p.160) e, a isso, acrescentam-se as piadas, as 

ironias e as exemplificações com a eficácia simbólica que lhe confere a instituição. 

Quando questionados sobre o que seria uma aula, os professores 

responderam que ela é um momento mágico, em que ocorrem trocas, diálogos 

constantes, no qual o conhecimento é construído coletivamente, além de ser vista 

como espetáculo de aprendizagem, sendo o aluno o ator principal. 

Porém, o que se observa é que a aula ocorre como um jogo linguageiro em 

que as peças estão demarcadas no tabuleiro e cada um “sabe”, quando pode e 

quando não pode avançar, com perguntas dos professores que não precisam ser 

respondidas e perguntas dos alunos que não são realizadas. A relação docente 

ocorre nessa falsa simetria de jogos simbólicos com perguntas retóricas e 

silenciamentos que “disfarçam” a relação de opressão existente. Conforme Barthes 

(2007), o que pode ser opressivo num ensino são as formas discursivas por meio 
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das quais ele é proposto; ao utilizar a linguagem, alguns “creem” que a estão usando 

como um instrumento dócil e transparente. 

 Nesse imaginário construído, os professores acreditam que aula seja um 

momento “único”, “de união” e “de troca recíproca” e que deva ser “prazerosa”, 

“dinâmica”, “estimulante” e “curiosa”. Novamente, percebe-se o “esquecimento” 

sobre o papel que as instituições de ensino desempenham socialmente: 

 
as políticas neoliberais, para além de suas reformas curriculares que 
se constituíram essencialmente pela definição de parâmetros de 
conteúdos a serem ensinados e depois cobrados nas avaliações 
nacionais e internacionais, não souberam fazer mais do que propor 
sistemas de avaliação e avaliações de sistemas/redes de ensino, 
cujos resultados produzem hierarquizações de instituições de ensino, 
sinalizando para o mercado consumidor quais escolas nível A, quais 
as redes mais preparadas, quais as regiões melhor aquinhoadas. 
(GERALDI, 2010, p.91). 

 

O que se observa, para além das aulas gravadas, são salas de aulas com 

trinta, quarenta, cinquenta alunos ou mais e um professor que acredita estar falando 

apenas sobre conhecimentos específicos de uma disciplina. Mas, conforme as 

análises apresentadas, valores que estão para além dos saberes oficializados que 

compõem uma ementa são repassados. Na aula, são também “repassados” e 

repisados saberes relegados, subordinados e desprezados, que permitem a 

estabilidade das relações sociais, que não são “vistas”, mas aparecem na deriva, no 

desvio, no deslize e no desvão do discurso. 

 

6.4 A AULA: O CONTEÚDO É SECUNDÁRIO? 

 

Os professores, ao serem questionados sobre o papel do conteúdo, 

afirmaram que ele é secundário. No entanto, é corrente a afirmação de que o papel 

central das instituições de ensino é socializar o conhecimento científico elaborado e 

acumulado socialmente e esta seria a atividade fundamental da escola: ensinar os 

conteúdos escolares, historicamente construídos e definidos.   

Conforme já discutido, tem havido uma burocratização do ensino nos últimos 

anos, com currículos seriados e programas fechados com conteúdos que se voltam 

à formação de determinadas profissões de acordo com a demanda do mercado. 

Assim, ao questionar a aula como “transmissão” de conhecimentos, parte-se da 

afirmação de Silva (2010) de que não se pode pensar em conhecimento fora das 
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relações de poder. Esses conteúdos são repassados por meio de disciplinas ou 

campos específicos do conhecimento. Neste trabalho, as disciplinas que os 

repassariam seriam a Filosofia, a Matemática Financeira, a Metodologia Científica, 

os Fundamentos de Economia, a Estatística Aplicada à Administração e a Psicologia 

nas Organizações. Para Barros (2013), todo campo disciplinar é histórico e está 

sempre em processo de transformação, atualização e reinserção nos diversos 

campos do conhecimento, que possuem um conjunto de objetos de estudo e 

temáticas específicas e uma espécie de singularidade que os define em relação a 

outros campos disciplinares. 

Os conteúdos são impostos via discurso e, nas relações cotidianas, no 

processo de “transmissão”, o sujeito professor repete, ensina e discute inúmeras 

problemáticas sem perceber que é dependente de atitudes e de representações que 

não são únicas ou individuais. A forma superficial da linguagem o ilude de que o que 

diz só pode ter um sentido e que a linguagem, desse modo é transparente.  Nas SDs 

a seguir, como se verá, o professor, ao trabalhar com o conteúdo da disciplina de 

Filosofia, apresenta os conhecimentos a partir de percepções sobre o referente e de 

imagens que faz e traz de outros lugares.  

Na SD 62, o professor propõe uma análise comparativa entre duas culturas, a 

brasileira e a japonesa: 

 
SD62 Sabe por quê? Porque aí nós estamos mexendo num objeto, 
num campo antropológico muito sério, que nós vamos a partir de 
nossa cultura fazer um comparativo com a cultura japonesa, tá certo? 
(Professor 3). 

 

 Em seguida, o professor faz a leitura do texto orientador e, no trecho abaixo, 

procura conduzir a discussão ressaltando uma determinada perspectiva do assunto. 

Apesar da busca em estimular uma aluna a entrar na discussão, atribuindo-lhe o 

papel de interlocutora crítica, não há sucesso no intento: 

 
SD63 Olha só! Olha só! Que diferença! As crianças falam antes de 
andar e qualquer tentativa que ela faça de andar antes de um ano de 
idade, a mãe vai repelir, para que não caminhe... Agora, olha bem 
como é a nossa cultura. Está dividida em duas partes em nosso 
meio: aqueles que pesquisaram um pouquinho de psicologia infantil e 
aqueles que não estudaram NADA de psicologia infantil. Quem 
estudou um pouquinho de psicologia infantil desde qualquer nível, 
primeiro grau, segundo grau... mesmo conversando com as vizinhas, 
entende que as crianças devem caminhar quando ela quiser, quando 
ela tiver sustentação de seu corpo, que seja respeitado o seu limite e 
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sua convicção para caminhar E a visão de quem não teve nenhuma 
formação, aí incluo meu parentes, quase todos... A criança 
começava a gatinhar com seis meses e os pais não aguentavam ver 
elas se arrastando, porque sujava a roupa, colocavam nos 
andadores, cheios de rodinhas embaixo que a criança ficava ali, a 
hora que ela cansava ela dava uma sentadinha... e batia nas 
paredes... ela era obrigada, nós fomos assim, a caminhar antes do 
prazo, porque que nossas mães tinham orgulho de contar para as 
vizinhas que o filho andou antes de uma ano, porque crianças que 
andavam depois de um ano de idade tinham sérios problemas 
motores de aprendizagem... Gente do céu!!! Quanta burrice! 
(Professor 3). 

 

Ao estabelecer a comparação entre duas culturas, o professor se ampara em 

duas posições: o discurso científico, quando cita a Psicologia, e o discurso do senso 

comum (o que dizem os parentes, as vizinhas e os pais). Nesse processo de 

comparação, sentidos são construídos e entendidos não como um sentido, mas 

como efeito de sentido, que, segundo Cattelan (2008, p.34) significa “assumir que os 

recursos da língua não são estáveis; é afirmar que o sentido que assumem são 

próprios do acontecimento discursivo de que fazem parte, podendo não vir a se 

repetir”. Neste caso, o efeito de sentido é o de que as mães brasileiras não sabem 

educar seus filhos e as japonesas sabem, valorizando-se a cultura do outro e se 

desconsiderando as questões sociais, culturais e econômicas na discussão. 

As avaliações feitas pelo professor 3 demonstram indignação diante de uma 

forma de ver o mundo; frases avaliativas como “gente do céu” e “quanta burrice”, 

contribuem para que os demais leitores sejam conduzidos na construção de um 

sentido diante do que ouvem. Neste caso, é possível perceber o que Pêcheux (2012) 

discute quando diz que é na relação com o outro que o sujeito se forma e se 

constitui. O professor acredita transmitir informação e fazer avaliações a respeito do 

texto apresentado aos alunos, mas ele diz o que pensa a respeito de uma cultura, no 

caso, a japonesa. Há um diálogo do professor com o texto, que está sendo “ouvido” 

pelos alunos e a imposição de um valor a ser dado a uma e outra sociedade. 

Na próxima SD, o professor mostra a avaliação de um comportamento 

apresentado anteriormente, gerando um efeito de sentido que é perpassado pelo 

efeito de desqualificação de uma cultura e qualificação de outra: 

 
SD64 Sabe, os japoneses, é uma cultura diferenciada, e muito 
diferenciada. Saber por quê? Porque a nossa civilização ocidental, 
ela possui algo que os orientais não tem... Sabe qual é? A 
necessidade de projeção. Os pais se autoprojetam em seus filhos. As 
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vizinhas saem falando para a quadra inteira: meu filho caminhou com 
dez meses, principalmente se tiver uma criança com onze meses que 
ainda não caminhou. Então... Você fez ele caminhar antes do tempo, 
ele queimou uma etapa... Tudo tem seu tempo, tudo tem sua época, 
tudo tem seu jeito. Então a cultura japonesa nos ensina isso... Ela 
não queima etapa anterior... (Professor 3). 

 

 Por meio da comparação, novamente, o professor se baseia em dizeres 

oriundos de experiências pessoais (“as vizinhas saem falando”) e reforça que as 

mães brasileiras se preocupam muito com o que os outros dizem e é por isso que 

forçam seus filhos a andarem mais cedo já as japonesas, como não têm essa 

preocupação, educariam correta e adequadamente. 

 A análise do texto utilizado é conduzida pelo professor, a partir de afirmações 

e de comparações entre a cultura de um país com a do outro, baseado em 

experiências pessoais, advindas do seu contexto de formação. Não há discussão de 

outros textos sobre o assunto ou outras leituras, mas apenas a fala do professor. Ele 

não se ancora no conhecimento científico elaborado por pesquisadores ou pelos 

filósofos que são citados, mas apenas em experiências pessoais e formas de ver o 

mundo que se cristalizam nas relações sociais. 

Os não-ditos permitem que os sentidos se manifestem e o que se mostra 

então é que há uma cultura melhor que a outra. A posição do professor pesa sobre 

as representações que vão emergindo e expressões como „mudança‟, „rigidez‟ e 

„caráter‟ ganham sentido a partir das suas avaliações e “o sentido aparece 

naturalmente produzido pelo homem para as coisas.” (ORLANDI, 1995, p.44). 

Afirmações como “o brasileiro é mal educado”, “não possui disciplina” e “é fraco e 

frouxo nas atitudes” são imiscuídas na condução da aula a partir do texto. 

 
SD65 Japonês faz isso, brasileiro não... O japonês não fala palavrão, 
porque ele tem uma disciplina e rigidez... (Professor 3). 

 

Dada a imagem que os alunos fazem do professor, haverá, afora o nível de 

ensino, influência na forma de pensar e, a partir disso, mantêm-se ou criam-se 

estereótipos culturais, que determinam ou determinarão as formas de pensar e agir 

socialmente dos sujeitos envolvidos no processo educativo. Como visto nos 

enunciados, o professor não provoca discussões sobre estudos interculturais e 

análises sobre as diferenças históricas dos dois países, limitando-se a repassar 
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informações fragmentadas sobre a cultura de duas nações, permitindo pensar que 

tudo que há em outro país é melhor do que se tem aqui.  

 O professor, ao conduzir a discussão, sempre a partir de um fragmento do 

texto que é lido junto com a turma, põe em jogo possibilidades de aparecimento de 

discursos transversos e pré-construídos, que são advindos de outras FDs, como o 

discurso machista, por exemplo, como se verá a seguir:  

 
SD66 - Espera um pouquinho aí. Não muda muito. Não muda muito 
não, porque hoje em dia nós temos na nossa realidade 
ocidentalizada aqui, muitos pais que quando um filho ou uma filha 
erra, chegam para a mãe e dizem assim: “Olha tua filha, óhh, tá 
vendo?” Como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade na 
criação. “Olha só, tá vendo? Olha só o que a tua filha tá fazendo aí, 
óóhh!!!” Principalmente a filha, o pai coloca a culpa na mãe ... Não 
mudou muito, heim? - Eu contei pra vocês??? Há uns tempos atrás, 
aquela época assim, oh, que depois que casaram conseguiram 
menstruar três vezes, quatro vezes, em 50 anos de casados. Nossa, 
mas como assim E., vocês perguntam??!! Fácil! Casou com 17 anos, 
casou e já engravidou. Pronto, não menstruou mais... Era assim. 
Éhh, veja bem, naquela época o negócio era produzir porque, 
naquela época, éh, a sociedade era machista por inteiro, não era só 
lá no oriente. A nossa sociedade também era machista, então, prazer 
sexual era direito do homem e não da mulher. Mulher o direito era a 
procriação, o homem era o prazer e a procriação, os dois juntos... 
(Professor 3). 

 

Como analisar esses enunciados? De onde vêm as afirmações “os pais 

culpam as mães pelo erro das filhas”, “principalmente a filha” e “erro” relacionadas 

aqui às relações sexuais das filhas e à gravidez. Erro para quem? Assim, relações 

são estabelecidas com ditos sobre a sexualidade, a maternidade, a procriação e o 

prazer em uma discussão estabelecida em sala de aula, a partir de comparações 

entre culturas e não sobre o conteúdo trabalhado. Se a relação estabelecida em sala 

é a de ensino/aprendizagem, o que se ensina neste caso ocorre a partir das 

comparações que são construídas.  

 Entende-se que os sujeitos/alunos/alunas se identificam com as referências 

feitas pelo professor, já que expressões como “não mudou muito” e “hoje em dia 

temos”, permitem essa identificação. O professor se reporta ao passado para fazer 

afirmações como “tempos atrás” e “naquela época”, ativando memórias que são 

revisitadas para confirmar impressões sobre o que é dito. Elas, ao serem 

transmitidas e repassadas, podem ocasionar alto grau de interpelação/identificação. 

Efeitos são constituídos e sentidos tradicionais são comparados com atuais, criando 
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contradições de reais e é por meio deles, que os sujeitos/alunos se constituem: ser 

machista/não ser machista; ter vários filhos/não ter filhos; mulher ter prazer sexual/ 

mulher apenas procriar.  

 Como forma de encerrar a aula, por meio desse processo de comparação, o 

professor usa os seguintes enunciados: 

 
SD67 Pessoal, não sei se vocês já assistiram, há uns três anos atrás, 
passou ... Então, a formação do caráter japonês começa aí... Olha 
só!!?? Quer dizer, a regra vai ficando para os jovens até o adulto 
cada vez mais rígida!!! Engraçado, quase todo mundo entra nos 
eixos!!! - Outra coisa que eu não vi falar...: Onde estão as prisões 
japonesas?? Primeiro. Segundo: Quem está preso? Que tipo de 
presidiário é o japonês? Ora, com este tipo de educação, 
extremamente hierárquico, pode ter certeza que as cadeias 
japonesas não são superlotadas, pode ter certeza... (Professor 3). 

 

 Não há, na sequência, comparação com a cultura brasileira, mas o uso de 

determinadas expressões permite que os alunos estabeleçam relações sem o 

professor precisar enunciá-las. Por exemplo, em “engraçado, quase todo mundo 

entra nos eixos”, poderia se questionar: por que “engraçado”? O que há de cômico 

no fato de os japoneses “entrarem nos eixos” ao longo de sua formação? Uma 

possibilidade de efeito é que os brasileiros, por não receberem uma formação rígida, 

a partir de regras duras, nunca entram nos eixos.   

 E se deve perceber o questionamento final, que não faz parte do texto lido, 

sobre presidiários japoneses. Fazendo referência ao fato de não ter ouvido falar 

sobre sua existência, o professor enfatiza, por meio de “podem ter certeza”, a 

conclusão relacionada à educação rígida e ao fato de não haver superlotação nas 

cadeias. O docente pressupõe, portanto que a superlotação das cadeias brasileiras 

está relacionada à falta de educação rígida. Isto não é dito, porém, como no decorrer 

da aula o processo de comparação ocorreu sempre, esta conclusão é possível.  

 Se a aula é o momento em que o sujeito aluno recebe os conhecimentos 

legitimados pelo grupo social e o professor reproduz enunciados carregados de 

ideologia, desconhecendo o contato inicial com as condições que deram origem a 

esses sentidos, com base na aula analisada, pode-se afirmar que os preconceitos e 

as crenças se mantêm e mais: são ensinadas.    

 A afirmação de que o professor ensina conhecimentos científicos parece inibir 

discussões a respeito do papel desempenhado pela instituição de ensino, ainda 

mais quando se refere ao ensino superior. Porém, o que define a cientificidade do 
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que é ensinado? Pêcheux (2009) diz que não há discurso da ciência (nem mesmo, a 

rigor, discurso de uma ciência), porque todo discurso funciona com relação à forma-

sujeito, o que significa que, no limite, todo discurso científico, em alguma medida, 

está atrelado a alguma ideologia. Dessa forma, não há discurso científico puro ou 

neutro, pois “a objetividade científica é indissociável de uma tomada de posição 

materialista, para a qual não há jamais equivalência entre várias formulações” 

(PÊCHEUX, p.181, 2009). A tomada de posição a favor de palavras, formulações e 

expressões contra outras palavras, formulações ou expressões caracteriza a luta 

pela produção do conhecimento e pela vontade de estar no verdadeiro.  

No caso da Matemática, não são os resultados que interessam na análise do 

que é a aula, já que, na resolução dos problemas apresentados pelo professor, 

todos serão iguais. Caso isso não aconteça, o aluno estará errado, pois interessa 

pensar o problema que é apresentado para o aluno resolver. E, se o aluno precisa 

calcular juros, capital e taxas, isso ocorre porque é isso que um administrador, no 

caso, terá que saber ao assumir uma empresa. 

 
SD68 Novamente juros simples. Então, eu tenho juros, juros é igual a 
capital que multiplica a taxa. (PROFESSOR 1) Calcule o montante 
resultante da aplicação de R$17.000,00 a taxa de juros compostos... 
(PROFESSOR 1) Seu Carlos quer comprar um carro cujo valor à 
vista é de R$45.200,00. Como não tem todo dinheiro no ato da 
compra, a empresa está negociando com ele as seguintes 
condições: a) uma entrada de 60% do valor do carro e o restante em 
pagamento único para 120 dias... O restante que sobrar desse saldo 
eu preciso pagar juro para empresa. A taxa de juro cobrada é de 3,7 
% ao mês. (PROFESSOR 1). 

 

 Taxas, aplicações, compra de um carro e juros são “problematizados” como 

conteúdos abstratos por meio de exercícios que reproduzem o que socialmente está 

posto e é dado por meio de simulação como algo que precisa ser sabido, 

desvinculado da sociedade em que este saber circula. O exercício é uma impostura 

do que pode vir a ser: pagar juros, aplicar dinheiro no banco ou comprar um carro 

sem ter todo o dinheiro para isso. Aprende-se, de determinada forma, as “condições 

reais de existência” social (PECHÊUX, 2009, p.74) por meio da prática pedagógica. 

Os conteúdos são trabalhados sobre sentidos recebidos e sobre materiais sociais 

existentes, sem refletir sobre o peso social dos mesmos. 

Nessa reprodução de conhecimento em sala de aula, o sujeito professor 

responde ao que a instituição que representa propõe e reproduz o que 
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ideologicamente é dado como certo, utilizando-se de palavras e expressões que 

indicam a posição que ocupa. Como Pêcheux e Henry (1969) afirmam, o sentido de 

uma palavra, de uma expressão ou de uma proposição não existe em si, sendo 

determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no processo sócio-

histórico e que são socialmente produzidas e reproduzidas. 

  Na FD abaixo, o professor 4, da disciplina de Fundamentos da Economia, 

discute um tema teórico: a função da moeda na sociedade atual.  

 
SD69 A outra função da moeda é a medida de valor, os preços dos 
bens e serviços passam pelo papel monetário também, são 
expressões monetárias... Quais são os valores ou expressões 
monetárias que são atribuídos à moeda? Vocês entendem o que 
seria? Padrão monetário... qual que é o nosso padrão monetário? É 
o Real. Estas expressões monetárias de valor, quais são as 
expressões monetárias que nós temos? 1 real, 2 reais, 5 reais, 20 
reais, 50 reais, 100 reais. 100 reais é escasso hoje em dia uma nota, 
puxa vida! (Professor 4). 

 

 Comum nas aulas analisadas, o sujeito professor apresenta o conteúdo e não 

o contextualiza ou problematiza e nem proporciona momentos de reflexões sobre o 

que é ensinado. Na aula em questão, ele apenas faz perguntas e responde. Para 

Bachelard (1996), se o conhecimento não é apresentado junto com as condições de 

sua produção, ele não é conhecimento científico e se torna quase fatalmente 

conhecimento vago. E esse vazio pode ser entendido como o fato de não entender 

as condições em que os conhecimentos são produzidos e de o conhecimento ser 

dado como estabelecido e não ser discutido ou interrogado. Apenas é preciso “que o 

aluno compreenda”. Como só se consegue memorizar o que se compreende e o 

aluno compreende do seu jeito, já que não lhe deram as razões para fazê-lo, ele 

junta ao resultado razões pessoais. (BACHELARD, 1996, p.289). 

 Em outro momento, ao se referir a investimentos e despesas, o professor 4 

reproduz uma determinada visão de economia, já que este é o objetivo da disciplina 

ministrada. No entanto ele é iludido pelo próprio discurso, pois utiliza exemplos que 

fazem parte de sua experiência cotidiana e daquilo que vê e ensina, muitas vezes, 

como uma ideia contra a qual luta enquanto profissional.  Portanto, não se deveria 

esquecer que o que o professor ensina repercute na vida profissional de quem o 

ouve: “de repente uma palavra nos toca e repercute em velhas e prezadas ideias 

nossas; uma imagem se faz presente e nos convence, de imediato e em cheio” 
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(BACHELARD, 1996, p.56). E, uma vez que veio de uma voz de autoridade, essa 

imagem passa a ser repetida e repetida como verdade. 

 
SD70 As despesas... Impostos, aluguel e por aí fora...Para fazer 
saldo... O governo vai arrecadar impostos e vai fazer um saldo no 
caixa, primeiro para cumprir com as despesas correntes, aquelas que 
você tem no dia a dia... pagamento com salário dos servidores, não é 
investimento é despesa...Pagamento com a água, luz, telefone, 
material de expediente, combustível de veículos, aluguel de prédios 
administrativos, tudo faz parte das despesas correntes. O governo 
vai ter que pegar ... através de impostos para repor para a 
sociedade. Investir em saúde, educação, saneamento básico, 
aeroportos, por aí fora. (Professor 4). 

 

Na aula, o docente apresenta uma perspectiva um tanto irracional, pois 

educação, saúde tanto fazem parte das despesas de uma sociedade quanto dos 

investimentos. A que conclusões chegam os alunos a partir dessas afirmações? Nas 

palavras de Bachelard (1996), é preciso examinar as racionalizações prematuras, 

pois elas representam a expressão de uma vontade de ter razão fora de qualquer 

prova explícita e de escapar à discussão, referindo-se a um fato que a pessoa pensa 

não estar interpretando, mas ao qual está dando um valor declarativo primordial.  

Pelo fato de o discurso do professor 4 ser teórico, observam-se pausas, 

hesitações e reinícios, que se manifestam em momentos de aparente seleção lexical 

para construção de denominações e que criam o efeito de que o mundo é isso: não 

pode ser de outro jeito. 

 
SD71 -(...) Portanto, nossa ... portanto foi baseada em notas 
equacionadas... A procura por moeda, novamente gente, demanda e 
procura é a mesma coisa. A procura por moeda é o motivo de 
informação (?) de um bem só e é empregado a um bem de 
pagamento pelas unidades familiares sempre que quiser fazer 
alguma divisão de algum produto ou serviço, um bem, ... não 
duráveis são os bens de uso imediato. O alimento nós compramos 
diariamente, o dia a dia. Semiduráveis: utilizamos... vestuário... 
(Professor 4). 

 

 No recorte a seguir, dado pelo professor, observa-se o que é valorizado pelo 

grupo social e que é considerado como certo ou errado. O sentido é compreendido a 

partir de um contexto específico, que está pautado em hábitos que a comunidade 

possui e em valores que são repassados pela escola, pelo grupo social e pela 

comunidade, reforçando um comportamento. Ele é reforçado, aliás, ao final do turno: 
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SD72 - Se eu chegar com os mil reais pra ela, ela vai recusar os mil 
reais pra pagar a dívida? Ela vai recusar? Não. Porque a moeda, 
desde que ela ... é aceita. Todos aceitam. (Professor 4). 

 

A partir das análises realizadas, é possível perceber que a aula parece ser 

dita como um espaço de transmissão de conteúdos, que ocorre por meio de 

disciplinas, sendo alguns termos específicos retomados pelos professores e outros 

trazidos de outros campos do saber. Porém, conforme Barros (2013), há os 

interditos que atravessam as disciplinas por meio de uma rede humana de 

realizações, de práticas e de vivências que provocam modificações e produzem 

sentidos. Para Silva (2010), há sempre uma tensão constante entre a manutenção 

dos sentidos e a rebeldia permanente do processo de significação.  

E, mais do que isso, conforme Pêcheux (2009, p. 69), 

 
As teorias empiristas do conhecimento, tanto quanto as teorias 
realistas, parecem ter interesse em esquecer a existência das 
disciplinas científicas historicamente constituídas, em proveito de 
uma teoria universal das idéias, quer tome ela a forma empirista de 
uma rede universal e, a priori, de noções, quer tome a forma 
empirista de um procedimento administrativo aplicável ao universo 
pensado como conjunto de fatos, objetos, acontecimentos ou atos. 

 

Essa separação tacitamente aceita faz com que se acredite que é possível 

separar os conhecimentos chamados científico-pedagógicos, de um lado, e os 

conhecimentos histórico-social-culturais e ideologicamente produzidos, de outro, 

como se fosse possível o professor “ensinar” conteúdos livres de qualquer 

pressuposto ou como se estes tivessem um começo na escola ou no sujeito. 

No entanto, o que se tem ao trabalhar determinados conteúdos é a 

autorização de uma instituição para falar: há, pois, uma imagem institucional 

antecedente e o aluno que também possui uma imagem de professor e o professor 

tem uma imagem da instituição, de si e dos alunos, além das percepções sobre o 

referente, ou seja, imagem do conteúdo a ser trabalhado.  

A aula se configura, em termos gerais, como um momento de realização de 

atividades e não há discussão de termos ou sentidos, mas apenas a verificação de 

resultados que precisam ser iguais: há uma só resposta para todos. Não se está 

dizendo que o conteúdo trabalhado está desvinculado do sentido, já que se poderia 

questionar porque são trazidas para a sala estas atividades e não outras, ao invés 

de juros, taxas, mercado, normas... O que se enfatiza é que o conteúdo é trabalhado 
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mantendo-se a sua fixidez e isso ocorre a partir da realização de atividades para 

encontrar um determinado resultado cujos sentidos vão sendo rememorados e 

restabelecidos parafrasticamente. 

 Dessa maneira, o conteúdo não é secundário; pelo contrário, ele é o que 

determina a existência ou não de uma disciplina e de um professor, já que é formado 

a partir de áreas do conhecimento: Matemática, Filosofia, Psicologia entre outras. Ao 

considerarem o conteúdo como secundário, os professores não percebem que estes 

não podem ser desvinculados da sua prática material de existência. Como recebem 

ementas prontas e vão para as salas portando um imaginário cristalizado sobre o 

que é o conhecimento, acabam “ensinando” de forma fragmentada, como se os 

conteúdos tivessem valor por si mesmos ou como se houvesse uma separação 

entre o campo científico e o campo social. 

 

  



123 
 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Ao refletir sobre o que é a „aula‟, a partir do discurso vigente, que a considera 

como a forma predominante do processo de ensino, na qual se transmitem 

conhecimentos socialmente produzidos, e entende que, a partir disso, os alunos são 

formados como cidadãos e, por meio do que assimilam, poderão transformar as 

condições sociais de dominação e exclusão, pode-se perceber o quanto esse 

imaginário está desvinculado dos processos históricos da constituição da escola. 

Os professores vão para a sala de aula com uma “ilusão” sobre o que é uma 

aula, a qual é constituída a partir das práticas de formação docente aliadas a todo o 

processo de formação que lhe diz qual é o seu lugar, o do aluno e do conteúdo. 

Reforçada pela instituição que representam, eles acreditam estar repassando 

apenas conteúdos específicos de disciplinas. 

As análises das sequências discursivas produzidas em sala de aula 

possibilitaram perceber que a aula é mais do que uma prática de “transmissão” de 

conhecimentos científicos, pois, ao ir para a sala, o professor determinado pelo 

imaginário constituído socialmente  reproduz valores, papeis e modos de pensar que 

se cristalizaram socialmente. Na ilusão do que seja uma aula, as instituições e os 

professores, via discurso, veiculam valores e crenças que se tornam verdades, 

naturalizam-se e constituem os sujeitos socialmente. 

O trabalho desenvolvido propôs-se a construir interpretações. Como afirma 

Pêcheux (2012), a AD não tem nenhuma pretensão de neutralizar interpretações, 

nem de construir um espaço lógico estabilizado com pretensão universal. A análise 

dos enunciados produzidos pelos professores em situação de aula tornou possível 

refletir sobre como, na faculdade, no curso em estudo e com esses professores, há 

determinações sobre o lugar que o aluno, o conteúdo e o professor ocupam. 

Sobre a escola pesa um imaginário de que a aula é um espetáculo, o aluno é 

o ator principal e o professor é aquele que dirige o espetáculo; o que é “real”, no 

entanto, são aulas que ocorrem por meio da exposição de conteúdos fragmentados, 

que, na tentativa de estabelecer um diálogo, tornam-se monólogos, em que o 

professor responde a si mesmo ou aos alunos, confirmando posições de quem sabe 

e de quem não sabe. 

Sendo a aula uma prática de linguagem, os professores estão sujeitos a ela, a 

seus equívocos e a sua opacidade; e, como a entrada no simbólico é irremediável e 
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permanente, nas aulas analisadas, os preconceitos, os valores e as crenças vão se 

perpetuando. Não há prescrição para uma mudança paulatina ou uma receita 

salvadora, mas ousar pensar sobre a própria prática é um começo; este foi o 

exercício realizado neste trabalho. Tentou-se, de algum modo, ousar rejeitar as 

repetições, a permanência do mesmo e a “fixidez mórbida do passado” (GERALDI, 

2010, p.100). 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - ENTREVISTA 

 

PROFESSORA 1 

 

01 - O que significa dar aula? 

Dar aula significa ensinar (mediar) o que está determinado na ementa e professar 

tudo que acredito ser pertinente a minha profissão em termos de formação pessoal.  

 

02 - Qual é o lugar do conteúdo? 

O conteúdo em minha aula ocupa o segundo lugar, pois primeiro procuro desafiar os 

estudantes projetando uma situação problema a cada novo conteúdo e os instigo a 

resolvê-lo. Quando compreendem o problema e não conseguem resolvê-lo, 

apresento o novo conteúdo e junto com ele solucionamos o caso. 

 

03 - Qual é o papel do aluno? 

O papel do aluno é o principal, pois deve ser o ator do espetáculo. 

 

04 - Qual o papel do professor? 

O papel do professor é de dirigir o espetáculo da aprendizagem, fazendo com que 

cada estudante não se sinta como coadjuvante, mas sim como protagonista. 

 

05 - O que não pode ocorrer em uma aula? 

Em uma aula não pode ocorrer o desinteresse pelo assunto e muito menos o 

descaso com o estudante. 

 

06 - Como deve ser uma aula? 

Uma aula deve ser prazerosa, envolvente, deve chamar o estudante para a 

importância do que deve aprender e levá-lo a aplicar o mesmo. 
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PROFESSOR 2 

 

01 - O que significa dar aula? 

Ministrar aula é um momento único. É a união do transmitir de forma participativa, 

com a verificação do aprendido. É momento de elevar a autoestima do professor e 

dos alunos através da troca recíproca de experiências. Outro significado é a 

retribuição para a sociedade daquilo que a sociedade me propiciou. Se tive o 

privilégio de estudar e apreender conhecimento, nada mais justo que retribui. 

 

02 - Qual é o lugar do conteúdo? 

O conteúdo é secundário. O importante é despertar o interesse. Evidente, contudo, 

que o conteúdo é balizador para a organização do processo aprendizado. Deve o 

conteúdo servir para dar lógica na interação: transmissão x recepção do tema. 

 

03 - Qual é o papel do aluno? 

O aluno é ente primordial do processo aprendizado. O aluno é ator principal em uma 

aula. A interação professor x aluno deve ser no sentido de motivar para a busca do 

conhecimento e não colocar o aluno como mero recebedor de informação 

previamente ajustada, arcaica e decorada. 

 

04 - Qual é o papel do professor? 

Ser motivador. Exercer e atuar no sentido de que o conhecimento adquirido (por ele 

professor) seja alavanca para a descoberta do aluno. O professor deve atuar como 

catalizador. 

 

05 - O que não pode ocorrer em uma aula? 

A exposição pura e simples de conceitos. O ditar regras sem conexão com a prática. 

“Empurrar” o conhecimento para cumprir o conteúdo. 

 

06 - Como deve ser uma aula?  

Troca de informação. “Levantar” o tema, instigar a curiosidade, incentivar a pesquisa 

e debater com o estimulo de perguntas e respostas, colocadas de maneira prática, 

vinculadas ao cotidiano e a realidade dos alunos. 
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PROFESSOR 3 

 

01 - O que significa dar aula? 

Pode significar (dentre tantas possibilidades) estratégias formal de trabalhar os 

conteúdos propostos, entendidos como “o saber elaborado” construído (Vygotsky) 

ou repassado(tradicional) a uma plateia chamada de alunos. Pode se ver que essa 

questão está no limiar do relativismo, e que sugere uma autocrítica da aula 

expositiva que ministrei quando da gravação. Claro que teoricamente (e eu assumo 

isso) não deveria “dar aula”...porque ninguém ensina ninguém, todos se completam 

na busca de conhecimento visto como construção consciente.   

  

02 – Qual é o lugar do conteúdo? 

Deve ocupar lugar de destaque no processo de conhecimento...(isso é muuuito 

tradicional, mas tá valendo...)porque afinal, a IES tem um compromisso com o 

rigorismo científico, no objetivo maior de formar(???) profissionais que atendam as 

necessidades do mercado de trabalho e ao mesmo tempo a formação de cidadãos 

comprometidos com a construção de uma sociedade melhor. 

  

03 – Qual o papel do aluno? 

O papel do aluno??? Tábula rasa???NÃOOO! É o acadêmico que vem com suas 

expectativas, com sua carga cultural, e ali está, esperando instrumentalizar-se para 

o desempenho profissional futuro. O seu papel pode ser o de APREENDER , e 

porque não, ensinar aprendendo. 

  

04 – Qual o papel do professor?  

Qual é o papel do professor??? Professar! Professar o conhecimento como professa 

sua fé! Se o docente não acredita no que faz, qual a expectativa que ele possui em 

relação a seus educandos? O docente precisa saber o conteúdo, dominá-lo, pelo 

menos o que é previsto no seu plano de ensino...outros saberes  periféricos busca-

se na atividade cotidiana do processo ensino-aprendizagem. 

  

05 – O que não pode ocorrer em uma aula? 
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 Não pode ocorrer o que não acrescenta no processo de conhecimentos dos sujeitos 

que fazem o ato pedagógico. Truculência, irresponsabilidades e tantos outros 

comportamentos que se caracterizam como não éticos. 

  

06 – Como deve ser uma aula?  Um processo que norteie as atitudes formativas nos 

setores técnicos e humanos! Se eu conseguir entender isso na prática, já consigo 

avançar no sentido de conceituar cidadania. Alguém que sabe, que produz, que 

constrói uma possibilidade de vida melhor para si, e consequentemente para a 

coletividade. 
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PROFESSOR 4 

 

01- O que significa dar aula? 

Fazer uma exposição sobre determinada área de conhecimento, feita por um 

professor e dirigida a um ou mais alunos. Aula, portanto, é um lugar em que se 

aprende e que envolve um compromisso ético, de ensinar a respeitar o mundo em 

que se vive. Deve-se fazer um planejamento detalhado do que se vai ensinar. 

Prática e dedicação, criar estratégias de ensino, inovar e interagir com os alunos, 

com um propósito de ampliar os seus conhecimentos. Passar a matéria de forma 

clara e objetiva, sanando todas as dúvidas que possam vir a surgir, se certificar de 

que os alunos entendam o que foi dito. 

 

02 - Qual é o lugar do conteúdo? 

Uma aula pode ocorrer sem a presença de um professor, o conteúdo da matéria 

pode utilizar-se de novas formas e instrumentos para se adquirir conhecimento de 

forma sistemática, como as teleaulas, os cursos por correspondência ou online, 

cursos em apostilas, entre outros, possibilitando a um aluno autodidata escolher um 

horário personalizado para a sua aula, realizando-a no seu ritmo pessoal de 

assimilação, e conforme o seu interesse particular por um assunto.  

 

03 - Qual é o papel do aluno? 

O aluno deverá ter uma participação ativa na construção de seu próprio 

conhecimento, permitindo-o entrar em contato com seus potenciais, a fim de 

desenvolvê-los e ao mesmo tempo suprir as dificuldades e deficiências identificadas. 

Assim, ele terá que se dedicar mais, buscar mais, auto gerenciar o aprendizado; pois 

a interatividade, as trocas fazem com que todos participem e busquem alternativas 

para um aprendizado mais efetivo. Esforçar-se para aprender o máximo; dar o 

melhor de si nas tarefas de classe como nas de casa. Respeitar o professor e os 

colegas, prestar atenção nas aulas e absorver todo o conhecimento possível. 

 

04 - Qual é o papel do professor? 

O professor deve ajudar o aluno a aprender, ter capacidade de gestão da sala de 

aula bem como criar um clima propicio a aprendizagem, ser calmo, estimulante e 

motivador. Deve se adequar e se ajustar às estratégias educativas a diversidade de 
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cada aluno, diversificar instrumentos de avaliação em função dos alunos e das suas 

dificuldades, valorizar sempre os aspectos positivos das pequenas conquistas dos 

alunos aumentando a sua autoestima e confiança centrando-se mais na qualidade 

que na quantidade e mais no esforço que no resultado final.  Deve discutir com os 

alunos um plano de trabalho, seguir cronograma de atividades. O professor deve ser 

capaz de motivar os alunos e compreender que isso é um fator essencial na 

aprendizagem. Ele é o mediador entre o aluno, os conhecimentos que este possui e 

o mundo. 

 

05 - O que não pode ocorrer em uma aula? 

Não se deve utilizar nada que tire a atenção do aluno ao que esta sendo passado. 

Pois isso pode interferir negativamente em seu aprendizado a ponto de prejudicar 

suas notas. Evitar conversas paralelas durante a aula para que não ocorram 

interrupções. Também não deve ocorrer falta de controle de ambas as partes, nem 

mesmo bagunça e desordem, professores e alunos devem manter o respeito e a 

harmonia em sala visando o bem estar de todos.  

 

06 - Como deve ser uma aula?  

Uma boa aula deve estimular os alunos a participarem para que possam melhorar 

em vários aspectos, buscando a educação integrada para que o aluno saia da aula 

com vontade de voltar e ciente que aprendeu às vezes coisas mais simples outras 

coisas mais complexas, o importante é que o aluno saía com algo a mais. Durante a 

aula o professor precisa passar conhecimento, não apenas estar junto e mandar 

realizar as atividades propostas. Deve ocorrer uma troca constante de informações 

significativas e relevantes que atinja os alunos. 

 

  



136 
 

PROFESSOR 5 

 

01- O que significa dar aula? 

Aprender, compartilhar conhecimentos, contribuir com o desenvolvimento humano 

na sociedade. Mas mais que isso é demonstrar amor pela profissão. 

 

02- Qual é o lugar do conteúdo?  

Em grupos de debates, na mente de cada um, nas salas de aulas, no cotidiano de 

cada pessoa que possa contribuir com o desenvolvimento pessoal e da sociedade.  

 

03- Qual é o papel do aluno? 

Contribuir com o desenvolvimento e participar deste do processo juto a sociedade. 

Colaborar com o ensino aprendizagem e buscar o conhecimento intelectual. 

 

04- Qual é o papel do professor? 

Ser mediador entre o mundo competitivo e a inserção do aluno na sociedade em 

desenvolvimento.  

 

05- O que não pode ocorrer em uma aula? 

Desrespeito, falta de coerência entre o mundo real e a necessidade do entendimento 

do contexto em que vivemos. Desigualdade, autoritarismo e ou conivência com a 

falta de comprometimento relacionada ao objetivo de ali estar.  

 

06- Como deve ser uma aula?  

Dinâmica, participativa, objetiva. Deve ser levado em consideração as diferenças 

culturais, socioeconômica e as diversas classes sociais que ali se fazem presentes. 

Capaz de transformar as pessoas. 
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PROFESSORA 6 

 

01 - O que significa dar aula? 

Significa exercer minha profissão com profissionalismo e compromisso. 

 

02 - Qual é o lugar do conteúdo? 

Para mim o conteúdo é o motivo pelo qual exerço a profissão docente. Entretanto 

nem sempre ele ocupará o primeiro lugar na sala de aula. Muitas vezes o aluno 

possui outras necessidades e elas deverão ser atendidas, como por exemplo, ser 

acolhido, compreendido, ouvido. 

 

03 - Qual é o papel do aluno? 

O aluno deve ser o protagonista do seu aprendizado. Cabe ao professor propiciar 

condições que o levem a aprender a aprender. Seu papel é fundamental desde o 

planejamento das aulas até a avaliação. O aluno é o motivo pelo qual ensinamos. 

Porém ele não deve ser visto como somente aquele que aprende, mas como 

coadjuvante do processo ensino/aprendizagem. 

 

04 - Qual o papel do professor? 

Essa é uma questão muito debatida atualmente na educação. Estamos muito 

confusos em relação a isso porque a educação assumiu vários papéis. Entretanto, 

pode-se dizer o papel fundamental do professor seria a transmissão dos conteúdos 

e conhecimentos necessários para a aprendizagem em cada etapa do ensino. 

 

05 - O que não pode ocorrer em uma aula? 

Inúmeros fatores devem ser evitados, principalmente os que dizem respeito a fatores 

éticos e morais. Entretanto, simplificando a questão, acredito que deixar de passar o 

conteúdo não pode acontecer. 

 

06 - Como deve ser uma aula? 

Existem vários recursos didáticos, mas o que se tem que levar em conta é que cada 

aluno aprende de uma maneira diferente. O professor deve contemplar em sua aula 

várias formas de aplicar o conteúdo. Como por exemplo: Atividade em grupo, 

seminários, leitura de textos, debates, pesquisas, entre outras.  
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APÊNDICE B – AULAS GRAVADAS 

 

AULA PROFESSORA 1 

 

 Há conversa a aula toda, entre os alunos e a professora e entre eles sobre as 

questões, numa tentativa de acertos... A professora dialoga o tempo todo... A turma 

silencia quando a professora explica no quadro para todos... 

 (...) Bom, ta. Posso seguir? 

 Pessoal, vamos fazer a correção. Vamos lá? Então a pergunta três. Qual é o 

saldo que, aplicado a taxa de juros simples de 3% ao mês rende R$ 125,00 de juros 

em 95 dias. Novamente juros simples. Então, eu tenho juros, juros é igual a capital 

que multiplica a taxa, depois... isto é igual ao capital de vocês elevado ao quadrado, 

0,02... Como é uma taxa aplicada mensal, divido ela por 30 para fazer por dia, vezes 

95 dias... 

 Dúvidas? Não dúvidas? Tá bom. Então, vamos lá. Exercício quatro. Quantos 

meses serão necessários, quantos meses serão necessários para cobrar o capital 

de Carlos Alberto em capitalização simples? Então, é aquilo... Tudo bem? Vocês 

preferem que eu atribua letras ou números? Só os números! Então, digamos que o 

capital de cinquenta... de 0,90 dividido por doze meses é igual a? 0,90 dividido por 

doze? Quanto que é? 0,90 dividido por doze? 0, 056. Tranquilo até aqui? Sim? 

Dúvidas? Não? 

Exercício cinco. Pronto? Vamos lá? Calcule o montante resultante da 

aplicação de R$ 17.000,00 a taxa de juros compostos, gente, só um pouquinho. 

Vamos reforçar. Se existem dúvidas e quiserem pedir eu vou tentar explicar, ok? 

Então, calcule o montante resultante da aplicação de R$ 17.000,00 a taxa de juros 

compostos de 20,3% ao ano, capitalizados inicialmente pelo processo de taxas 

equivalentes durante 16 meses. Bom, se quer capitalizar inicialmente então tem que 

transformar, transformação. Como eles trabalham com taxas equivalente tem que 

usar os ... A taxa anual de 20,3% ao ano eu tenho que achar uma taxa mensal,ok? 

 Transformando: 0 é igual a 1 mais o período que eu tenho, elevado ao 

período que eu quero, dividido pelo período que eu tenho menos um. Eu quero o 

inicial, então isto é igual a um mais , qual é a taxa que eu tenho? Qual é a taxa que 

eu tenho? Zero vírgula?? Três. Elevado a quem? Qual é o período que eu quero 

descobrir a taxa? Eu quero descobrir a taxa de um mesmo. Qual é o período que eu 
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tenho? E tenho uma taxa, essa taxa que é variável a esse valor aqui, então o 

período aqui está sempre vinculado a essa taxa aqui. Então eu tenho, atualmente, 

uma taxa anual e eu quero descobrir uma taxa mensal. Então, um sobre uma, mas 

como eu falo em dinheiro, eu devo falar em dinheiro, eu devo falar a mesma 

linguagem, então, um dividido por doze. Depois de tudo isso, menos um, ok? Se 

ainda quiserem podem fazer isso lá separado, ta? Não posso fazer menos um aqui. 

Entendido isso? 

(...) (Tirando dúvidas, explicando o exercício novamente e partes do mesmo). 

Mais dúvidas? Gente o que significa esse 0,0225 ao ano? Essa seria a taxa 

mensal. É a fórmula que vou jogar na fórmula do montante, no composto... 

Dúvidas? Vamos prosseguir? Vamos prosseguir? 

Exercício seis. Conseguiram? Dúvidas? Exercício cinco? Não?  Preciso fazer 

o seis também? Exercício três, prestem atenção. Tem a necessidade dos demais 

também, senão eu vou lá resolver só com ela. 

Eu vou resolver, então, contigo essa. Tem mais alguma que vocês queiram 

que eu resolva no quadro? A seis? Mais gente quer que eu resolva? Qual a 

questão? A seis aqui  também? OK. Então vamos resolver a seis. 

Pessoal, então no quadro agora: Calcular o valor atual... Só um pouquinho. 

Então, calcular o valor atual de R$ 20.000,00 descontado... a taxa de ... capitalizado 

inicialmente. Valor atual líquido... 

(Tirando dúvidas individuais) 

Gente, eu quero, eu quero tirar uma dúvida com vocês... Ele diz o seguinte, 

gente.,,. Seu Carlos quer comprar um carro cujo valor a vista é de R$ 45.200,00. 

Como não tem todo o dinheiro no ato da compra a empresa está negociando com 

ele as seguintes condições. Letra A: uma entrada de 60% do valor do carro e o 

restante em pagamento único para 120 dias. Então, se o valor do carro é de R$ 

45.200,00 eu preciso dar uma entrada de 60% desse valor. É o que eu vou pagar 

para a empresa hoje. O restante que sobrar desse saldo eu preciso pagar juro para 

a empresa. A taxa de juro cobrada é de 3,7% ao mês. Ele está me dizendo que o 

período do próximo pagamento são 120 dias. 120 dias com a minha taxa é mensal... 

Vocês podem transformar em dias, né? Tranquilo aqui? Lembra que ele trabalha 

com uma entrada de 40% do valor do carro e o restante será dividido em duas 

vezes, o que sobra pra mim são os outros 60%. Esses outros 60% do carro para 

mim é dívida que eu tenho com a empresa. Se a dívida for com a empresa eu, 
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obviamente, tenho que pagar juros para a empresa. Juros de quanto? 3,7% ao mês. 

Durante quanto tempo? Durante 60 dias você vai pagar juros desses 60%, vai 

calcular o montante. Esse montante, o que vai acontecer? Nesse segundo 

pagamento você vai pagar 40% do que ainda você deve. Em seguida, vai realizar 

mais um pouquinho, restaria 20%. Esses 20% restante vai ficar, você vai aplicar 

sobre a dívida. Você continua tendo dívida. Essa dívida vai novamente...  

Alunos fazendo, tirando dúvidas entre eles e a professora...Resolvem as 

atividades entre eles, discutindo os resultados... 

Vou fazer a chamada, mas vou continuar aqui para as dúvidas... 
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AULA  PROFESSOR 2 

 

 ... Sumário, é... tá? Depois vem a capa, a folha de rosto, vem o sumário, vem 

a introdução... tá? Pessoal, óh, parágrafo é 1,5, o espaçamento, pessoal, o 

espaçamento é 1,5... citações curtas sempre entre aspas, citação longa, tamanho 

10, espaço simples, quatro centímetros do início do trabalho, tá? Também cai em 

prova. Tem diferença? Ok. 

  Então, vamos lá, a capa, a numeração dos capítulos do trabalho... 

Introdução: negrito e maiúsculo. Negritado e maiúsculo. 1.1. Objetivo geral: 

maiúsculo não negritado. 1.2 Objetivo Específico: maiúsculo não negritado. 1.3... 

também maiúsculo não negritado...  2: maiúsculo negritado, aí  2.1 subtítulo, 

maiúsculo não negritado, Ok pessoal? 2.1.1 subtítulo do subtítulo: você coloca a 

primeira letra maiúscula. Exatamente assim que tem que fazer os quatro, o 2.1.1.1 

também... tá? Certo assim? 

 Pessoal, assim oh!!! Capítulo é um, dois, três, quatro, cinco, tá? Certo? 

Subtítulo... 2.1 maiúsculo não negritado, tá? .... O subtítulo do subtítulo 1.1.1 é 

minúsculo não negritado, tá? Conseguiram compreender? ... 2: maiúsculo negritado, 

é sempre igual. 2.1. maiúsculo não negritado... tá? 

 Então pessoal, 1 introdução, 2 desenvolvimento, 3 metodologia, 4 análise dos 

dados, 5 é conclusão... 

 O referencial, o referencial é só referencial não tem número... Vai no sumário, 

vai no sumário, inclusive, o que vocês colocarem lá no desenvolvimento... 

 Pessoal (assovio) tá? OK? 

 (conversas – tirando dúvidas pessoais) 

 Pessoal, aqui oh! Vou dar um exemplo para a turma... Prestem atenção aqui. 

Metodologia. A metodologia do trabalho você vai dizer qual foi a metodologia que 

você utilizou para o desenvolvimento do teu trabalho de pesquisa. 

 Eu não tô preocupado com o desenvolvimento lá de vocês, de escrever 

certinho... mas que vocês aprendam o que é pesquisa de campo. Isso é para vocês 

aprenderem o que é uma pesquisa de campo porque 90% de vocês vão usar ela no 

TCC. Essa avaliação que eu vou fazer com vocês, pessoal, do trabalho do projeto 

de vocês, eu quero saber disso aqui, oh, tá? Da introdução, dos objetivos gerais, 

específicos, tá? Entendeu? 
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 Eu quero que vocês desenvolvam certinho a introdução... o objetivo geral, os 

específicos: analisar, buscar, entender... Justificação: justifica-se o presente trabalho 

em razão que a pesquisa de campo... 

 Pessoal, o que eu quero dizer de fato..., que vocês entendam como é feito o 

trabalho, se vocês entenderem como que faz o projeto vocês não vão ter dificuldade 

nenhuma no TCC, gente boa... Isso que eu tô querendo ensina pra vocês. Pessoal, 

tudo aquilo que nós aprendemos durante o ano não é nada diante da importância 

disso aqui... tá legal? 

 Então, se vocês pegam aqui ajeitadinho, tudo certinho e guardadinho no 

pendrive... vocês não vão ter dificuldade para elaborar o TCC, legal? 

 Pessoal, oh, então, só para lembrar, introdução é o que? É... em cima de uma 

pesquisa, e tal, né? A introdução, o objetivo geral, os objetivos específicos, a 

justificação, OK, a importância, vocês vão ter que convencer que o trabalho de 

vocês tem importância, certo? 

 Certo pessoal? Conseguiram entender qual é o objetivo do nosso trabalho?... 

 Pessoal... paginação.. bem lembrado, pessoal (assovio), página nova... então, 

terminou a introdução lá no meio da página não é pra colocar desenvolvimento logo 

abaixo e continuar ... Entenderam? Entenderam? OK. 

 (atendimento individual) 

 Então, vamo lá. Segundo Marconi (2005, p.20), tema é... Se o ponto está 

aqui, você coloca aspas aqui, se tem mais alguma coisa pra cá, aí você coloca três 

pontinhos e aspas, porque se você colocar pontinho e aspas significa que acabou 

mesmo. 

.... 

OK, chamada... 

 

  



143 
 

AULA  PROFESSOR 3 

 

 ... E na terça-feira... coloco no quadro aquilo que vocês retirarem como 

aspecto mais importante.  

 Vamos ver se vocês entenderam, certo?   

 Vocês vão fazer uma leitura do texto como um todo e vão anotando, vão 

grifando os aspectos mais importantes deste texto que vocês vão lendo, tá bem? 

  Vão sim. Na quinta-feira. Porque hoje vocês ainda terão  que ir atrás desse 

material, nós vamos fazer uma leitura conjunta, então, e quinta-feira vocês vão fazer 

isso aqui, porque eu havia prometido pra vocês, lá na primeira série, que nós não 

faríamos trabalho em casa, lembra? Tá lembrado? 

 Vocês leram o texto em casa? Não? Então vamos ler aqui. Então, na quinta-

feira, nós vamos fazer uma leitura rápida e vocês vão, com uma caneta marca-texto, 

sublinhando, anotando os principais tópicos do texto, até o seu final.  

 Na quinta-feira. Na outra terça-feira, nós vamos retomar, sem o texto, aliás, 

vocês vão ficar com a mesma nota, mas nós vamos sinalizar e apontar, no quadro, 

os principais tópicos, que vocês leram, que vocês apontaram como mais importante, 

concorda? Porque é melhor assim? Porque aí eu respeito o ritmo de cada um, não é 

verdade?  

 O que nós vamos fazer agora, no círculo de leitura aqui, nós não vamos  

respeitar o ritmo de cada um, vamos ter que ir lendo, debatendo e coisa e tal. Vamos 

ter que ler, debater, coisa e tal, observar o quadrado, está certo? Na próxima aula, 

nós vamos sair um pouquinho do texto, vamos ter um debate, um pouco melhorado. 

Vocês já leram o texto e eu não vou precisar fazer a leitura novamente, ok? Pelo 

menos para mim, não vai ficar tão chato. Para vocês também não 

 Muito bem. Éhhh, com quem está a minha apostila aí? 

 Leia então. 

 Leitura do texto 

 Espera um pouquinho aí. Só um pouquinho aí. C..., o que você entendeu 

destas duas frase que a, que, que a E... leu? 

 Nada. 

 Ah, tá bom. Sabe por quê? Porque ai nós estamos mexendo num objeto, num 

campo antropológico muito sério, que nós vamos a partir de nossa cultura fazer um 

comparativo com a cultura japonesa, tá certo? 
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 Leia só o início desse parágrafo, por favor. 

 Leitura do texto...        

 Olha só! Olha só! Que diferença! As crianças falam antes de andar e qualquer 

tentativa que ela faça de andar antes de um ano de idade, a mãe vai repelir, para 

que não caminhe... Agora, olha bem como é a nossa cultura. Está dividida em duas 

partes em nosso meio: aqueles que pesquisaram um pouquinho de psicologia infantil 

e aqueles que não estudaram NADA de psicologia infantil. Quem estudou um 

pouquinho de psicologia infantil desde qualquer nível, primeiro grau, segundo grau, 

terceiro grau... mesmo conversando com as vizinhas, entendem que as crianças 

devem caminhar quando ela quiser ter vontade de andar, quando ela tiver 

sustentação de seu corpo, que seja respeitado o seu limite e sua convicção para 

caminhar. E a visão de quem não teve nenhuma formação, e aí incluo meu parentes, 

quase todos... A criança começava a gatinhar com seis meses e os pais não 

aguentavam ver elas se arrastando, porque sujava a roupa, colocavam nos 

andadores, cheios de rodinhas embaixo, que a criança ficava ali, a hora que ela 

cansava ela dava uma sentadinha... e batia nas paredes... Gente do céu!!! Ela era 

obrigada, nós fomos assim, a caminhar antes do prazo, porque as nossas mães 

tinham orgulho de contar para as vizinhas que o filho andou antes de um ano, 

porque crianças que andavam depois de um ano de idade tinham sérios problemas 

motores de aprendizagem...   

 Quanta burrice! Então, ela era obrigada ... Não é muito passado, não.... Pai 

bobo e mãe boba, não é no sentido pejorativo que eu estou falando, porque todos 

nós ficamos bobos, todos nós ficamos bobos quando nossos filhos nascem. Alguns 

em mais alta escala e outros em menor escala, mas todos ficam bobos. Aqueles de 

menor escala é porque tem uma formação um pouco melhorada, não é só emoção, 

tem a razão...  

 Sabe, os japoneses, é uma cultura diferenciada e muito diferenciada. Saber 

por quê? Porque a nossa civilização ocidental, ela possui algo que os orientais não 

têm... Sabe qual é? A necessidade de projeção. Os pais se autoprojetam em seus 

filhos.  

 As vizinhas saem falando para a quadra inteira: meu filho caminhou com dez 

meses, principalmente se tiver uma criança com onze meses que ainda não 

caminhou. Então...  
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 Qual a vantagem de ter caminhado antes? Só para dizer que o filho começou 

mais cedo! Você fez ele caminhar antes do tempo, ele queimou uma etapa...  

 Tudo tem seu tempo, tudo tem sua época, tudo tem sua forma, tudo tem seu 

jeito. Então a cultura japonesa nos ensina isso... Ela não queima etapa anterior... 

 Vamos lá, continuando... Ahh, perguntas? É o seguinte... Leitura do texto... 

 Japonês faz isso, brasileiro não... O japonês não fala palavrão, porque ele 

tem uma disciplina e rigidez...  

 Tá bom gente?!!! Vamos continuar aqui. Vamos lá.... 

 Leitura do texto... 

 Espera um pouquinho aí. Isso não muda muito. Não muda muito não, porque 

hoje em dia nós temos na nossa realidade ocidentalizada aqui, muitos pais que 

quando um filho ou uma filha erra, chega para a mãe e diz assim: “Olha tua filha, 

óhh, tá vendo?” Como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade na criação. 

“Olha só, tá vendo? Olha só o que a tua filha tá fazendo aí, óóhh!!!”Principalmente a 

filha, o pai coloca a culpa na mãe ... Como se ele não tivesse seu grau de 

responsabilidade. Não mudou muito, heim?  

 No Japão tem uma coisa muito parecida com a nossa, o pai fala raramente 

com os filhos, ele olha bem e as suas ordens são muito curtas, mas são executados 

no ato, não é assim que acontece?   

 A mãe fica muito tempo com os filhos, agora nem tanto, a piazada 

incomodava demais, quem passava a chinela era a mãe, estou falando um pouco  

de mim, acostumei a apanhar da mãe, tanto que o xingão do pai era pior que o laço, 

doía mais, preferia levar uma chinelada da mãe do que levar um xingão do pai...  

 Leitura do texto... 

 Os avós ficam até morrer na casa de quem? Quem cuida dos pais, é o mais 

novo, é o mais velho... Para o asilo é que não vai... 

 Há muitos anos atrás, a filha mais velha ia para o convento e o filho mais 

velho ia ser padre, em nossa região... Era uma penca de filhos.. 

 Eu contei pra vocês??? Há uns tempos atrás, aquela época assim, oh, que 

depois que casaram conseguiram menstruar três vezes, quatro vezes, em 50 anos 

de casados. Nossa, mas como assim E., vocês perguntam??!! Fácil!  

 Casou com 17 anos, casou e já engravidou. Pronto, não menstruou mais.... 

Um ano de idade já vem o segundo. Minha avó teve dezesseis partos.  
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 Gente, vocês imaginam... A nossa realidade antropológica há cem anos era 

muito diferente da nossa realidade hoje. Pra vocês terem uma ideia, o meu avô 

estaria hoje com 112 anos de idade... 

 Um pioneiro de Palotina, éhh. Pioneiríssimo de Palotina, éhh, motivo do nome 

da nossa Praça Central, Amadeu Piovesan, nasceu primeira mulher, teve uma série 

de filhos... Depois casou de novo...Entende??? Era assim...  

 Crescei e multiplicai-vos Éhh, veja bem, naquela época o negócio era produzir 

porque, naquela época, éh, a sociedade era machista por inteiro, não era só lá no 

oriente. A nossa sociedade também era machista, então, prazer sexual era direito do 

homem e não da mulher. Mulher o direito era a procriação, o homem era o prazer e 

a procriação, os dois juntos... À medida que a mulher passa conquistar ela muda seu 

comportamento social e sexual... 

 O mundo mudou, pena é que perdeu seus valores... 

 Leitura do texto 

 Só um pouquinho. A autora trata sem medo dessas questões numa época 

danada, ela fez o estudo durante a segunda guerra mundial...   tá certo? Aí você vai 

dizer o seguinte: - “não, mas o Japão de lá para cá também mudou bastante!! 

Mudou menos do que nós, tá? Porque nós tivemos uma influência religiosa muito 

forte, a sexualidade é vista como pecado ... O padre reforçava a sexualidade como 

pecado...  

 Leitura do texto 

 Só um pouquinho. Só um pouquinho. Pessoal, não sei se vocês já assistiram, 

há uns três anos atrás, passou um chanceler japonês passou seu cargo ... Então, a 

formação do caráter japonês começa aí... Ele começa a ter contato com a idade da 

vergonha. Olha só!!?? Quer dizer, a regra vai ficando para os jovens ficando adulto 

cada vez mais rígida!!! Engraçado, quase todo mundo entra nos eixos!!! 

 Outra coisa que eu não vi falar, nesse livro...: Onde estão as prisões 

japonesas?? Primeiro. Segundo: Quem está preso? Que tipo de presidiário é o 

japonês? Ora, com este tipo de educação, extremamente hierárquico, pode ter 

certeza que as cadeias japonesas não são superlotadas, pode ter certeza...  

 (aluno questiona) E a máfia japonesa, professor?  

 É, mas a máfia japonesa é muito pequena... 

 Leitura do texto 
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 No Japão se você aprontou você não participa mais da família. No Brasil , se 

você faz um fiasco, faz a família passar uma vergonha danada e são readmitidos.. 

 No Japão eles dão uma importância danada ao conceito familiar. Você 

enquanto mãe e enquanto pai, gostaria que sua família tivesse motivos para se 

envergonhar? É sério, é complicado! Esta história do proteger, protegem demais e 

quando não tem solução não tem como voltar atrás. Eu sinto isso todos os dias no 

colégio...  

 Só um pouquinho. Pessoal, lembrando que... Pessoal, vamos acordar o 

seguinte, então, quinta feira a leitura do restante desse material. Todo mundo traga 

esse material pra fazer a anotação, pra riscar essa apostila porque na quinta-feira a 

gente só vai fazer a leitura disso e na terça-feira a gente não volta mais nele, porque 

na terça-feira... 

 Então, vou fazer a chamada. 
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AULA PROFESSOR 4 

 

 A partir do momento que nós temos, oh,... 

 A outra função da moeda é a medida de valor, os preços dos bens e serviços 

passam pelo papel monetário também, são expressões monetárias... Quais são os 

valores ou expressões monetária que são atribuídos à moeda? Vocês entendem o 

que seria? Padrão monetário... qual que é o nosso padrão monetário? É o Real. 

Estas expressões monetárias de valor, quais são as expressões monetárias que nós 

temos? 1 real, 2 reais, 5 reais, 20 reais, 50 reais, 100 reais. 100 reais é escasso hoje 

em dia uma nota, puxa vida! 

 É através destas expressões, desses valores é que a gente consegue medir 

quanto  custa um bem ou serviço... A outra é com relação a reserva de valores... é 

acumular patrimônio. Tanto as famílias como as empresas podem manter parte de 

seus patrimônios  em forma de dinheiro. Se eu não quiser fazer aquisição de bens, 

uma casa, um terreno, um automóvel, terras, eu posso simplesmente guardar, se for 

o caso, eu guardo dinheiro e tenho uma reserva, em forma de dinheiro, o dinheiro, 

porque o dinheiro pode ser trocado facilmente por bem ou serviço, a qualquer 

momento. Uma vez que tenho dinheiro eu troco ele,... se eu não tiver dinheiro, se eu 

tiver o ativo, primeiro eu tenho que fazer a transformação dele em moeda, para 

depois me utilizar dele... posso me utilizar simplesmente de reserva de valor, 

guardando, em forma de poupança 

 (...) Portanto essa é uma observação importante foi baseada em notas 

equacionadas.. A inflação vai corroer, se eu tiver cem reais hoje, no final de mês vou 

ter só 80... 

 A procura por moeda, novamente gente, demanda e procura é a mesma 

coisa. A procura por moeda é o motivo de transação, de um bem só e é empregado 

a um bem de pagamento pelas unidades familiares, sempre que quiser fazer alguma 

aquisição de algum produto ou serviço, em bens não duráveis, alimentos bens de 

uso imediato. O alimento nós compramos diariamente, o dia a dia. Semiduráveis: 

utilizamos em formas de pagamento... vestuário...Os duráveis, casa, apartamentos, 

automóveis... 

 As despesas... Impostos, aluguel e por aí fora...Para fazer saldo... O governo 

vai arrecadar impostos e vai fazer um saldo no caixa, primeiro para cumprir com as 

despesas correntes, aquelas que você tem no dia a dia... pagamento com salário 
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dos servidores, não é investimento é despesa...Pagamento com a água, luz, 

telefone, material de expediente,  combustível de veículos, aluguel  de prédios 

administrativos, tudo faz parte das despesas correntes. O governo vai ter que pegar 

... através de impostos para repor para a sociedade . Investir em saúde, educação, 

saneamento básico, aeroportos, por aí fora.  

Alguma dúvida? Não? Ótimo! 

 Agora ativos monetários: nós temos os ativos reais e os ativos financeiros. O 

primeiro deles são os ativos reais: podem proporcionar rendimentos aos seus 

detentores. Detentores são as pessoas que tem, que detêm o valor, né? Ou então 

atender a um fator direto de necessidades individuais e sociais, onde o bem ativo 

então pode atender a uma necessidade direta, diretamente para mim. Então o ativo, 

que é a casa, que moro na casa e atende uma satisfação direta, individual... Já se 

compro uma casa e  alugo a casa ela vai me proporcionar um rendimento indireto. 

OK? 

 Um alto grau de liquidez. O que é liquidez? Ah? Aluno: valor bruto menos as 

despesas? Não. Aluno: Eu não sei de nada professor.  É quando o bem, o ativo real 

tem uma facilidade de se transformar em moeda. Então, liquidez é a facilidade ou a 

dificuldade que um bem real tem em se transformar em moeda. Não é!... eu não 

preciso fazer mais transformação nenhuma, é o dinheiro por si só . O ativo real não, 

então gravem o que estou dizendo aqui.  ... é um  bem ativo que faz  transação, 

transformação dele em moeda... Quais são os direitos de aquisição...  

 (Perguntas dos acadêmicos) 

 Dificuldade que um bem tem de se transformar em moeda, então vamos dar 

um exemplo aí. (pergunta) Qual a capacidade que um bem tem de se transformar 

em moeda. Baixo grau de liquidez... Por exemplo... ( - um pedaço de terra não 

produtiva ), diz um aluno). Um pedaço de terra não produtiva. Correto. Uma casa 

mal localizada ou um terreno mal localizado... um carro “veio, velho”..., mal 

conservado... 

 Alguma dúvida mais pra responder? Não? Então vamos continuar. 

 (...) Conversas na sala... Copiando do quadro... Pedindo caderno do colega 

 Pessoal, ... 

 Pessoal, bom, pessoal... Bom... a segunda: ativos financeiros... Existe ainda 

uma subdivisão em monetário e não monetário. O não monetário nós vamos estar 

vendo na semana que vem aí. O monetário não proporciona quaisquer rendimento, 
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quando não estiver aplicado... O que é considerado um ativo financeiro monetário 

que é uma divisão do ativo monetário financeiro ... No ativo financeiro monetário 

define-se papel moeda, moedas metálicas, nós chamamos de moeda manual, passa 

pelas nossas mãos. Agora tem... tem poder de ganhar votos(?) Porque tem o poder 

de ganhar votos? Vou dar um exemplo aqui. Se eu chegar, to devendo um título, 

uma nota promissória, uma nota promissória de mil reais, eu chegasse com dinheiro, 

pagasse, desse mil reais pra ela, ela me devolve a nota promissória, eu me liberei 

da dívida? Estou liberado da dívida? Tenho algum compromisso ainda? Não, eu 

estou liberado. Por isso, a moeda por si só tem o poder liberatório, entreguei a 

moeda, me livrei do compromisso assumido. Se eu chegar com os mil reais pra ela, 

ela vai recusar os meus mil reais pra pagar a dívida? Ela vai recusar? Não. Porque a 

moeda, desde que ela ... é aceita. Todos aceitam. Desde que seja, em nosso país,  

em real... Uma vez eu chegando com o dinheiro... Outra divisão relacionada ao 

papel moeda, moeda monetária, ativo financeiro. Nós temos os depósitos a vista em 

banco público ou privado. Vocês não entenderam? Você não entenderam a divisão 

dos ativos financeiros? Vou colocar uma letra a aqui e b aqui!!!  

 O cheque? A moeda escritural, a moeda bancária, depósitos a vista, porque é 

uma ordem de pagamento a vista. O cheque é uma ordem de pagamento, não é um 

pagamento. Entendido? Ao beneficiário o qual vai fazer a sua transformação em 

moeda nominal lá no banco. O banco, quais os que nós temos? Caixa Econômica, 

Banco do Brasil, Bradesco?(aluno fala) Público? Privado nós temos: Bradesco,  

HSBC, Unibanco, Itaú e por aí afora. Não tem poder de ganhar voto e nem tem 

fundo portado... O dinheiro tem grau de liquidez absoluta e o cheque tem grau de 

liquidez relativa. Por quê? Os alunos não conseguem responder. O professor fala: É 

a dificuldade de entender o que é absoluto e relativo. Por quê? Eu pergunto, diz o 

aluno. O professor fala: perguntei primeiro. Não tem como recusar o dinheiro, por 

isso ele é absoluto... 

 Continuamos a semana que vem, se tiver alguma pergunta. Perguntas até 

quinta-feira. Não respondeu tudo, o material está aí. 
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AULA PROFESSOR 5 

 

Ok, mais alguma coisa? Beleza? Nós temos calcular o que nos vamos 

precisar.. porém a nossa carga horária não permite... isso já vem lá do ensino 

médio... mas principalmente vocês devem ter visto na matemática básica e 

financeira por isso que a grade curricular de vocês e de todos os cursos uma 

disciplina e interdependente de outra...não tem como fazer uma disciplina  de A sem 

antes ter curso a matemática financeira por que a o que vocês aprenderam lá na 

matemática  financeira vocês darão sequência agora, mas isso aí não basta, é o 

tempo e a insegurança  com a pratica que a gente, principalmente usando a 

calculadora...  

Vou só explicar rapidamente...  

Se nós tivéssemos que calcular um juros simples pela fórmula matemática 

nos teríamos que conhecer o juro... nos vamos pegar capital multiplicar pela taxa 

multiplicar pelo período nos vamos ter o valor do juro, não se preocupem em confiar 

nisso aqui, se vocês quiserem vocês podem xerocar o material...  só quero explicar 

para vocês onde temos que  chegar...quando eu falava no balanço nos precisamos 

... nosso desenvolvimento... nós precisamos pegar uma fórmula dessa natureza e 

trabalhar a fórmula...  

Eu quero que você fale a fórmula de juro simples e essa fórmula, mas se eu 

quiser calcular a taxa... é a mesma fórmula... porém eu quero conhecer a taxa, eu 

vou a taxa é igual ao valor de juro dividido pelo capital multiplicado pelo período eu 

vou conhecer a taxa de juros e se eu quiser o tempo eu inverto a fórmula, eu vou 

pegar juro eu vou dividir pelo resultado do capital multiplicado pela taxa, falando de 

juros simples, se nos quisermos falar de juros composto, que é o caso que vamos 

ver, a fórmula para calcular, estamos falando em  HP, nós queremos saber qual é o 

futuro valor ,vamos pegar o presente valor e multiplicar pelo resultado de um mais a 

taxa elevada a ele, ele é o período, porque vamos trabalhar com toda essa situação, 

se simplesmente fazendo isso aqui, nos resolvemos o que precisamos, é nesse 

sentido que preciso que vocês conheçam... se eu quiser saber uma taxa efetiva  

para uma taxa equivalente, eu tenho uma taxa efetiva de 2% ao mês, eu perguntaria 

qual seria a taxa equivalente de um ano 

 ( o aluno responde 24% ao ano) 
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Não, eu estou falando de composto, 24 seria simples, eu quero conhecer a 

taxa equivalente, mas capitalizada, eu pego um mais da taxa elevo ao período e 

vamos calcular qual é o valor, para isso funcionar existem os caminhos, na HP a 

exemplo do computador, se permite trabalhar com uma planilha Excel, a calcular 

também e preciso usar as ferramentas que ela tem, para que possa facilitar a nossa 

vida no dia a dia... Estamos entendidos até aqui vamos começar a trabalhar como 

exercício  propriamente, naturalmente eu sei que isso aqui não ficou claro para 

vocês, eu sei que tem gente precisando introduzir a fórmula na calculadora para que 

possa fazer o trabalho, eu sei que no decorrer do exercício vai ter dúvida... 

Explicação dos exercícios... 

É muito comum você trabalhar com a calculadora no dia a dia  e perder a 

memória devido ao uso de algumas funções da máquina, por exemplo você vai usar 

f e aperta prbl você vai apagar toda a memória da máquina e isso involuntariamente 

é natural que aconteça... precisam dessa fórmula, vocês tem condição de trabalhar  

e inserir  a fórmula... façam o teste e eu passo fórmulas matemáticas no quadro... 

 Professor sofre: 

 Qual a principal função do esqueleto: Invadir o castelo de Greiscow, 

 O aluno reforça dizendo que isso é verdade. 

 Escreva o regime político adotado por Jânio Quadros 

 Professor eu nasci no ano de 1987 e por esse motivo não poderei responder 

esta pergunta, mas me prontifico a ir à biblioteca buscar a informação certa.   

 Na situação Brás Cubas confessou ter passado pelas mesmas sensações 

pelas quais passou na época do emplastro. Que sensações são estas alimentadas 

por nosso protagonista? 

 Seriam sensações boas, seriam sensações ruins, que sensações seriam 

estas! Oh Deus! 

 Vocês devem ter a tabela, se não tiver precisam ter copiado... O exercício... 

 Eu avisei... O pessoal estava com a tabela na mão.... Vocês precisam ter o 

material na mão... Pessoal é puramente e simplesmente porque nós precisamos 

desse material... 

 Precisamos conhecer como faz... 

  Exercícios... 

 Prestem atenção... 

 Vamos a opção... 
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 Investimento: qual vai ser o resultado de investimento da empresa? Tem valor 

residual? Receita liquida? Qual é o valor da receita liquida? Não, também não! ( Os 

alunos ficam respondendo) 900 mil. ( De onde saiu ? pergunta a aluna)  

 Professor resolve no quadro... 

 Vamos para o primeiro exercício... 

 Alunos resolvendo exercícios... 

 Não está entendido, vamos voltar aqui... 

 Fácil, né... 
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AULA PROFESSORA 6 

 

 A professora entra e os acadêmicos estão se organizando para trabalho em 

grupo. 

 Alguma coisa questão sobre o trabalho. 

 Grupos conversando...Rindo... 

 Tinha uma bomba no templo e saíram correndo. 129 pessoas morreram 

pisoteadas. 

 Formem outro grupo... 

 Discutam... 

 Pessoal... 

 Os alunos conversam a aula toda, e a professora também 


