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ABSTRA CT: The objective of this article is to pres ent the partial results of a together 
done research with professors that teach portuguese as a maternal language(PLM 
professor), regarding historical, ideological and discoursives aspects relatives its 
profession. In this work we will argue the directions that these professionals make 
about to be P LM prof essor considering thes e images as constituent part of its identity 
and of its subjectivity .  
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1. Introdu ção 
 

Neste artigo apresentamos resultados parciais de u ma pesquisa que 
desenvolvemos junto a professores de portugu ês como língua materna (professor PL M), 
a respeito dos asp ectos histórico, ideológico e discursivos concern entes a sua p ro fissão. 
Nesse recorte de nosso trabalho discutiremos os sentidos que o professor PLM faz de 
seu papel no  Ensino Fundamental e Médio, a p artir dos discursos qu e produ z. 
Consideramos que os conheci mentos resultant es deste trabalho poderão fo rnecer 
subsídios a futuras discussões rel ativas a políticas de formação  docente. 

 
2. Base teóri ca 
 

A fundament ação  teórica dest e trab alho situa-se nas bas es das t eorias 
lingüísticas e da Análise do Discurso (de linha francesa). Segundo Brand ão (1997), o 
discurso, uma das instâncias da linguagem, é lugar de articulação entre esta e a 
ideologia. É concebido co mo o lugar em que os sentidos se atualizam, determin ados em 
parte pela Formação Discu rsiva (FD)1 em que se inscrevem. Entendemos, co m Pêcheux 
(1993), que é nele que o lingüístico e o social se encontram, articulam-s e, refl etindo e ao 
mes mo tempo condicionando as práticas sociais. Fou cault (1997:28) nos alerta para o 
fato de que se dev e considerar o  discurso no jogo de sua instância, da qual participam, 
dentre outros  elementos , os ato res e as  formações  imaginárias (Pêcheu x, 1993) que os 
mes mos fazem d e si, do outro  e do referente.  Evocamos o caráter histórico co mo rede 
de sentidos, e consideramos também o aspecto social e ideológico  co mo co mponentes 
discursivos e, po rtanto, como constitutivos desses sujeitos. Assi m, não podemos 
conceber o discurso fo ra do sujeito e o sujeito fora da ideologia, u ma vez qu e esta lhe é 

                                                 
1 Foucault (1997:153) define a FD co mo um conjunto de regras anônimas, 
históricas,sempre det erminadas no tempo e no espaço qu e d efiniram em uma época 
dada, e para uma área social, econômica , geográfica ou lingüística dada, as condições 
de exercício da  função enunciativa. É a su a l ei de coexistência  (Idem, ibidem). 
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constitutiva e que se reflet e também em sua formação p rofissional. A essa noção de 
sujeito social, histórico e ideológico, a psicanálise acres centa o conceito de sujeito como 
efeito de linguagem cuj a constituição het erogênea é conseqü ência de um sujeito 
dividido entre o consciente e o in consciente (Brand ão, 1997:54). N esse sentido, o 
pro fessor PL M insere-se em fo rmaçõ es discursivas (Foucault, 1997 ), que gov ernam sua 
vida pro fissional, e é constituído co m a linguagem, na qu al deixa marcas desse 
processo. Con forme Pêch eux (1993), o suj eito não é a fonte do  sentido, por existir 
social mente e por ser interpelado ideologicamente, o qu e traz p ara o interior de seu 
discurso, outras vozes , i mpri mindo-lhe a característica da het erogen eidad e (Authier-
Revu z, 1990). Nosso olhar sob re o corpus é orient ado pela no ção de sujeito pós-
moderno que, segundo H all (1997), n ão possui u ma identidade fi xa, d evido a sua 
definição histórica. Esse autor ent ende a identidad e co mo um p rocesso em and amento, 
portanto inacabad a. Assi m, t emos  co mo p ressupostos: 1) a h eterogeneid ade dos 
discursos; 2) o con flito co mo constitutivo do sujeito e do discurso; 3) o descentramento 
do sujeito, atravess ado pelo inconsciente, constituído na linguagem e pela linguag em 
(Lacan); 4 ) ilusão  de unicidade. 

 
3. Metodologia 
 

Tendo em vista a perspectiva qu e nortei a nosso olhar sob re os discursos, 
desenvolvemos u ma pesquisa de cunho etnográfi co (Erickson, 1988). Adotamos a 
história de vida co mo instrumento d e coleta de dados. U m g rupo de seis pro fessores 
(dos quais discutiremos ap enas os discursos de dois) foi estimulado a falar de sua 
pro fissão docente. As entrevistas, semi -dirigidas, gravad as em áudio e posteriormente 
transcritas co mpõem o corpus desse estudo. As letras A e B (abai xo) serv em p ara 
identificar os sujeitos entrevistados; barras si mples = pausa menor; barras duplas = pausa 
maior; reticênci as= outro turno da fal a; parênteses duplos=co mentários do 
docu mentador. 
 
4. An álise do  corpus 

A seguir, destacamos alguns trechos das falas dos professores-sujeitos desse 
estudo, p ara rastrearmos i magens  que fazem do qu e é ser p rofessor PLM. 

A) não tenho certeza se a gente não sabe estimular... do que o que a gente 
passa... eu tenho uma dificuldade de chegar e envolver ...gent e tem que 
ajudar bastante... trabalhar a linguagem para ele entender o mundo/ vêem 
a gente como aquele qu e tem que fazer tudo/ fala em erro/ a culpa é do 
professor de português...a gent e sabe o qu e el es vão precisar...o que estou 
fazendo aqui?/ o que é qu e eu  fiz de errado?// será que a culpa é toda 
minha?// a gente procura cobrar muito...você tem qu e ser professor// tudo 
você tem que ser... eu sou muito amiga dos alunos / mas não funciona/ a 
gente não  consegu e do minar 

Nas i magens dess e pro fessor, o correm identi ficações (Hall, 1997 ) co m 
conceitos perten centes  a diferentes concep ções  de linguag em. Para esse sujeito, o 
pro fessor dev e, ao mes mo tempo “ estimular”, “ passar” conteúdo, “envolver”, “ cobrar 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 995-1000, 2004. [ 996 / 1000 ]



muito” etc. As formas léxico-discursivas “ estimular”, “envolver”, remetem à doutrina 
psicológica behaviorista. Nessa perspectiva, a ap rendizagem dep ende de u m p rocesso 
de condicionamento, de treinamento, ou seja, o indivíduo só aprende produzindo u ma 
resposta a u m estí mulo externo. Tendo em vista a marca da objetividade p resent e no 
behaviorismo, o p rofessor e o aluno eram vistos de acordo com uma perspectiva de 
sujeito racional, indivíduo, “in-diviso” (Coracini, 2000). Para Hall (1997), esse é u m 
indivíduo uno, centrado, racion al, consci ente. N essa con cepção, não se considerav a o 
aspecto só cio-histórico e id eológico como  constitutivos do sujeito.  

Outra i magem d e pro fesso r, na fala de A, é a do pro fissional que “ passa” 
matéria, informaçõ es etc, e que “cobra muito” dos alunos. Quando A diz a gente não 
consegue do minar, no marcador explícito d e neg ação (“não”) vaza o sentido do des ejo 
de do min ação, que corresponde à i magem do  pro fessor tradicional , autoritário, porque 
con figurado nu ma met áfora bélica, “ dominação” (Vas concelos , 2001). Essa 
representação é indício d a con cep ção de ensino tradicional . O  sujeito-professor A 
desliza de uma posição-sujeito a outra, ora identi ficando-s e co m a i magem de pro fessor 
do ensino tradicional, ora co m a imag em de docente do ensino behaviorista, ou até, co m 
a do pro fessor inserido na concepção de ensino que vê a língua co mo meio de interação 
humana. Há pistas lingüístico-discursivas dessa concepção de professor, co mo 
mediado r, n a seqüên cia a gent e tem que ajudar... trabalhar a linguagem para ele 
entender o mundo . No seu t ecido discursivo , ao enun ciar você tem que ser professor, o 
sujeito marca sua sujeição. Segundo Ho ff (2000:77), a marca “ tem que” reforça os pré-
construídos que permeiam o discurso, levando-o a id entifi car-se co mo sujeito do saber 
de sua FD. O marcador lingüístico “tem qu e” refl ete a passividade do sujeito a u m 
discurso instituído. Essa sujeição o  investe de pod er e d e saber. Assi m investido, o 
pro fessor deve não só  trans mitir sab eres  ao aluno, mas também zelar p ela sua conduta 
física e moral. Ao mes mo tempo em que é atribuído poder ao pro fessor, também lh e é 
atribuído o dever de ensinar. Quando o sujeito A diz tudo você tem que ser, ocorrem 
identificações co m outras posições-suj eito, que não são as de p ro fessor, h á pouco 
men cionadas , mas que, assi m co mo essas , mostram-s e instituídas de poder-s aber 
(Foucault, 1987)2. Para A, o pro fessor t em d e não  só “fazer” tudo, co mo t amb ém é ele 
que sabe das necessidades do aluno, sentido que aflora em a gente sabe que eles vão 
precisar. Ao professor é associada a noção de sujeito consciente, que tem controle sobre 
o quê/co mo di z e sobre o quê/como faz. O pro fessor cria no aluno a necessidade de 
aprender determin ados conteúdos, e decide o que o aluno dev e saber, o que revela o 
caráter autoritário do discurso do pro fessor ou , melhor dizendo , do discurso pedagógico 
(DP). A fonte de informações do professor é, não  raras v ezes, apen as o livro didático, 
em que os conh ecimentos  são apresentados de forma reduzida. O docente, al ém de 
“trans mitir”, de modo mini mi zado , apresenta esses conh eci mentos, julgados por ele 
(pela escola, pelo livro didático etc.) como necess ários, co mo certos e verdadeiros. 
Coracini (1995:36) assegura que o professor parece se esquecer de que o que ensina são 
sempre representa ções já que é inevitavelmente produto de sua leitura. Vale salientar 
que o discurso da ciência é, tamb ém, fruto de representações de outros sujeitos, tamb ém 

                                                 
2 Foucault (1987, p. 27) entend e que poder e saber articulam-se no  discurso, e que 
estão diretamente implicados. 
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situados num determin ado lugar e nu m dado tempo , afetados ideologicamente. Na 
seqüência o qu e estou fazendo aqui?/ o que é que eu fiz de errado?/ será que a culpa é 
toda minha? surge a i magem d e pro fessor desiludido, frustrado , que s e vê como vítima 
de uma sociedade injusta e ingrata (Coracini, 2000:153). O sujeito A assume o discurso 
que lhe i mput a a inco mpet ência, a responsabilidad e pelo fracasso. Vejamos o que é ser 
pro fessor para B. 

B) sempr e assim gostei de ensinar// gostei assim de ver o resultado no final do 
decorrer do ano// os meus alunos crescerem se modificarem// modificações 
de comportam ento também eu acho importante...ensinar uma pessoa falar 
corretamente/ pensar corr etamente// ser  crítica...ensinar a pessoa// a 
pensar por si só...a so ciabilização das pessoas entre si...a cho que é todo o 
contexto// que você tem qu e ver como língua/ linguagem...é a própria 
comunicação... passar o que eu aprendi...sonh ei que tinha todas as 
cadeiras ao redor de mim...eu gosto de olhar nos olhos deles...se eu não 
souber dominar o conteúdo ...objetivo maior  é transmitir o s eu 
conhecim ento 

 No discurso de B tamb ém se evid encia a i magem de professor co mo 
“trans missor” de conh eci mento, explicitada em passar o que eu aprendi, e o objetivo 
maior é transmitir o seu conh ecimento . Esse conceito de p ro fessor aponta para a 
concepção de ensino tradicional, que é reforçada em outra seqüência: ensinar uma 
pessoa a falar corretamente/ pensar corretam ente. N a trama dis cursiva de B, o 
interdiscurso se mostra fortemente nesse trecho, ou seja, se se diz que cabe ao pro fessor 
de português  ensinar a falar...e a pensar corretam ente , é porqu e há u m discurso 
instituído, segundo o qual há man eiras certas e maneiras erradas de falar e de pens ar, 
presente no p ercu rso de fo rmação desse docente. B, em gostei assim de ver o resultado 
no final do decorrer do ano, resvala de uma posição-sujeito-professor do ensino 
tradicional, voltad a para o p roduto, explicitada pelas marcas lingüístico-discursivas 
resultado no final ((do ano)), para u ma outra posição que tend e a apontar para o 
processo, presente no item léxi co-discursivo decorrer ((do ano )). Nesse sujeito habita 
u ma voz que vê o ensino co mo produto, e uma outra, contrária à pri meira, que entend e o 
ensino enquanto p rocesso . O dis curso da lingüística, vulgarizado atrav és dos cursos de 
formação de pro fessores, irrompe no discurso de B, em marcas lingüístico-discursivas 
como contexto, sociabilização, ser crítica. Esse sujeito rev ela, em sua fala, u ma 
memóri a discursiva (Orlandi, 1999:42) cujas imagens que a povoam constituem-se no 
confronto do simbólico com o político, em processos que ligam discursos e instituições. 
E m suas representações, o sujeito, atrav essado pelo inconsciente, repete dizeres 
produzidos anteriormente, e n a sua exterioridade, os quais possuem marcas d e outros 
discursos, e assim ad infinitum.  

 À i magem do  pro fessor qu e “ passa” conhecimento, de p ro fesso r-bald e, que 
despeja saberes em pequen as canecas vazias (os alunos), pode-se so mar a de professor-
jardineiro, que cuida das plantas , que as fertiliza, para que elas possam crescerem e se 
modificarem (con forme a fala d e B). Nóvoa (1998) afirma qu e os professores assumem 
diferent es posições, ao se colocarem co mo mod elos a seus alunos, tais como a de 
professor-escultor, a de professor-piloto, d e professor-esp elho e a d e professor-
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jardineiro. Esta última, na perspectiva de Nóvoa, consiste em pr eparar para o aluno um 
ambiente benéfico, de tal man eira que o professor ajude o formando  a educar-s e a  si 
próprio...se lhe derem as condições qu e lhe são fa voráveis, os botões virão, hão de 
abrir-se à luz (Nóvoa, 1998:35). Segundo esse autor, ao evocarmos a met áfora do 
pro fessor-jardineiro , devemos nos lembrar dos instru mentos que o jardineiro utiliza em 
seu fazer, tais co mo as tesouras, as en xadas, os  alicates, os ancinhos. Movi mentos 
como  cort ar, podar, atar, arrancar, caracteri zam a ação  do jardineiro. Nesse sentido, 
qualquer associação positiva a essa metáfora, é afetada por aspectos a dep reciam. 

 A questão “ você já sonhou alguma vez co m seu  trab alho de pro fessora?” o 
sujeito-pro fessor B assi m a significa: sonhei que tinha todas as carteiras ao redor de 
mim...eu gosto de olhar nos olhos del es. Ter os alunos ao redo r de si (suj eito co mo 
centro), e gostar d e olhar em seus olhos são  atitudes que indiciam a p resen ça do  poder 
disciplinar (Foucault, 1979, 1987) exercido pelo professor. A disposição geográfica dos 
alunos ao  redor do  pro fessor remet e à arquitetura do Panopticon , d e Benth am 
(mencionado po r Foucault, 1987), eviden ciando a atuação  do poder controlador. 
Através d esse tipo de controle, pode-se estabelecer a disciplina e o silêncio, cujo 
resultado seria o au mento da produtividade e a di minuição das possibilidades de 
subversão. Segundo Foucault (op. cit.), a org anização do espaço e a vigilância constante 
são algu mas d as principais características do poder disciplinar, cuja condi ção básica 
para u ma microfísica do poder é a disciplina. Estabelecendo lugares (todas as cadeiras 
ao redor de mim) que os indivíduos (é este o conceito de sujeito-aluno do ensino 
tradicional) devem ocupar, tem-se maior control e de seus movi mentos, e a vigilância do 
desenvolvimento do trabalho si multâneo d e todos. Para esse autor, o  poder tem seu 
espaço de org anização nos regimes de verdade . E a verdade se apóia em sistemas de 
poder. O docente, mesmo que pretenda ser fi el ao conhecimento produzido pelo 
cientista, é veículo de difusão da verdade . O  sujeito-professor B entende qu e é p reciso 
dominar o conteúdo, a verdade , porque, do contrário, não conseguiria dominar o outro 
(o aluno). Estar investido de poder não basta, é necessário também estar de posse do 
saber, para que o processo de dominação ocorra quas e de fo rma invisível, e para que 
seja preservado, segundo Co racini (1995): 

o lugar de autoridade e de saber ocupado pelo professor que, ainda que deseje, não 
consegue deixar de ser o que conduz, o que determina o certo e o errado, o que sabe o 
que pode e deve ser aprendido, no momento certo , da maneira correta , igualando todos 
e tudo a um padrão que considera (ou que consideram por ele) como verdadeiro (p. 49). 

 Nessa atitude de vulgarizador de discursos de “verdades ”, o p ro fessor, no 
espaço es colar, acaba por i mpri mir sanção e legiti mid ade àquilo que dissemina. Mes mo 
que sob u ma aparent e dialogicidad e, o qu e sabe e dev e “ dominar” o conteúdo continua 
sendo o professor, assi m co mo o aluno continua sendo o que não sabe. Dessa forma, 
mantém-s e a hierarquia entre os lugares sociais que esses sujeitos devem ocupar no 
universo escolar. 
 
RESUMO: O objetivo deste artigo é apresentar resultados parciais de u ma pesquisa feita 
junto a professores de portugu ês co mo  língua materna (PLM), a respeito dos aspectos 
históricos, ideológicos e discursivos relativos a sua pro fissão. Dis cutiremos sentidos do 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 995-1000, 2004. [ 999 / 1000 ]



que é ser pro fessor PLM no Ensino Fundamental e Médio , considerando-s e as i magens 
desses sujeitos co mo parte constitutiva de su a identidad e e d e su a subjetividade. 
 
PALAVRAS-CHA VE: Ser pro fessor; discursos; i magens; identidad e; subjetividad e 
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