
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

 

VALDOMÉRIA NEVES DE MORAES MORGADO 

 

 

 

 

 

 

AS REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS SOBRE O SUJEITO PROFESSOR:  

ENTRELAÇAMENTO DO SABER E DO PODER NO TRAJETO TEMÁTICO  

DA MISSÃO, DA CULPABILIZAÇÃO E DA INCOMPETÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Goiânia  

 2015 



                                                 

 

 

 

                                                          

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E 

DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS (TEDE) NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 

 

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás (UFG) 

a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD/UFG), 

sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o documento conforme 

permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação 

da produção científica brasileira, a partir desta data. 

 

 1. Identificação do material bibliográfico:        [  ] Dissertação         [x] Tese 

  

 2. Identificação da Tese ou Dissertação 

Autor (a): Valdoméria Neves de Moraes Morgado 

E-mail: Valdomeria.morgado@if goiano.edu.br 

Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?   [ x ]Sim            [  ] Não 

Vínculo empregatício do autor Professora 

Agência de fomento: Instituto Federal de Educação, Ciência e 

tecnologia Goiano – Câmpus Ceres 

Sigla: IF Goiano – 

Câmpus Ceres 

País: Brasil UF:GO  CNPJ:  

Título: As representações discursivas sobre o sujeito-professor: entrelaçamento do saber e do 

poder no trajeto temático da missão, da culpabilização e da incompetência 

Palavras-chave: Discurso; sujeito-professor; imagem negativa; saber/poder 

Título em outra língua: Discursive representations about the subjetct teacher: knowledge and 

power interlacing in the thematic path of mission, guilty and 

incomptence 

Palavras-chave em outra língua: Discourse; subject teacher; negative image, 

knowledge/power 

Área de concentração: Estudos Linguísticos 

Data defesa: (dd/mm/aaaa)    19/06/2015        

Programa de Pós-Graduação: Letras e Linguística 

Orientador (a): Dra. Eliane Marquez da Fonseca Fernandes 

E-mail: elianemarquez@uol.com.br 

Co-orientador (a):*  

E-mail:  
*Necessita do CPF quando não constar no SisPG 

 

 

3. Informações de acesso ao documento:  

 

Concorda com a liberação total do documento [ x ] SIM          [   ] NÃO1 

 

Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o envio 

do(s) arquivo(s) em formato digital PDF ou DOC da tese ou dissertação. 

O sistema da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações garante aos autores, que os arquivos 

contendo eletronicamente as teses e ou dissertações, antes de sua disponibilização, receberão 

procedimentos de segurança, criptografia (para não permitir cópia e extração de conteúdo, 

permitindo apenas impressão fraca) usando o padrão do Acrobat.  

 

 

________________________________________             Data: 01/12 /2015 

               Assinatura do (a) autor (a) 

                                                           
1 Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste prazo suscita justificativa 

junto à coordenação do curso. Os dados do documento não serão disponibilizados durante o período de embargo.  

mailto:Valdomeria.morgado@if


1 
 

VALDOMÉRIA NEVES DE MORAES MORGADO 

 

 

 

 

 

 

AS REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS SOBRE O SUJEITO-PROFESSOR:  

ENTRELAÇAMENTO DO SABER E DO PODER NO TRAJETO TEMÁTICO  

DA MISSÃO, DA CULPABILIZAÇÃO E DA INCOMPETÊNCIA 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2015 

Tese de Doutorado para obtenção do título de 

Doutora em Letras e Linguística, apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Letras 

da Universidade Federal de Goiás. 

 

Área de concentração: Estudos Linguísticos 

 

Linha de Pesquisa: Língua, Texto e Discurso 

 

Orientadora: Dra. Eliane Marquez da Fonseca 

Fernandes 

 



Ficha catalográfica elaborada automaticamente
 com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob orientação do Sibi/UFG.

MORGADO, Valdoméria Neves de Moraes
   AS REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS SOBRE O SUJEITO
PROFESSOR:  ENTRELAÇAMENTO DO SABER E DO PODER NO
TRAJETO TEMÁTICO  DA MISSÃO, DA CULPABILIZAÇÃO E DA
INCOMPETÊNCIA [manuscrito]  / Valdoméria Neves de Moraes
MORGADO. - 2015.
    218 f. 

   Orientador: Prof. Dr. Eliane Marquez da Fonseca Fernandes.
Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Goiás, Faculdade de
Letras (FL) , Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística,
Goiânia, 2015.
  Bibliografia. Anexos.
  Inclui siglas.

   1. discurso. 2. sujeito-professor. 3. imagem negativa. 4. saber/poder.
I. Fernandes, Eliane Marquez da Fonseca, orient. II. Título.





3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória  

 

 

 

Àqueles que mais amo:  

meu esposo, Hélber, e meus filhos, Alexandre e João Victor.  

Minha família, fonte do meu amor mais puro.  

Meus companheiros, meu tudo. 

 

À pessoa que se tornou imprescindível em minha vida:  

Eliane Marquez, minha orientadora, minha doce amiga.  

Exemplo de vida e de sabedoria. 

 

 

 



4 
 

AGRADECIMENTOS 

  

 

A Deus por me mostrar o caminho nas incertezas. A Ti, Senhor, toda honra, glória e todo 

louvor. 

 

Ao meu esposo, meu companheiro também na coleta dos dados. Mais uma vez, entre tantas 

outras, acreditou primeiro que eu podia mais do que os meus sonhos me diziam que eu podia 

realizar. 

 

Aos meus filhos Alexandre e João Victor, razão das minhas lutas, ensinaram-me a não desistir 

dos meus sonhos.  

 

Aos meus professores que, ao longo do curso de doutoramento, foram indispensáveis em 

minha formação acadêmica, pois me tornaram mais comprometida com minha profissão de 

professora. Entretanto, é digno e legítimo destacar que nenhum outro professor tenha sido 

mais significativo nesse caminho que a professora Dra. Eliane Marquez, porque assumiu não 

só o papel de professora orientadora, mas efetivamente assumiu com maestria e 

profissionalismo essa tarefa. Em nome dela, direciono meus melhores agradecimentos a 

todos.  

 

Aos professores Kátia Menezes de Souza e Roberto Leiser Baronas que fizeram parte da 

banca de qualificação, momento de crescimento e lapidação do trabalho. 

 

Aos professores da banca de defesa, por colaborarem com esse momento ímpar em minha 

vida. 

 

Às instituições que me acolheram na coleta de dados. Em Goiás: Museu das Bandeiras, 

Cidade de Goiás; Arquivo Histórico de Goiás, Goiânia. No Rio de Janeiro-RJ: Fundação 

Biblioteca Nacional; Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro; Real Gabinete Português de 

Leitura. Em Portugal: Biblioteca Geral da Universidade do Minho, Braga; Arquivo Nacional 

Torre do Tombo, Lisboa; Biblioteca Pública, Bragança. Lugares de memória em que o 

presente se mistura com o passado. 

 

À amiga Ondina, companheira de todas as horas. 

 

À nova família de coração: Mário, pela amizade, pelas viagens aos eventos, pelas conversas, 

pelo zelo e, cafezinho; Maurício e Nicotaca, pela preciosa atenção. 

 

E a todos que (in)diretamente participaram de cada etapa da construção deste trabalho, 

torcendo, orando, incentivando-me.  

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
PROFESSOR ESTÁ SEMPRE ERRADO 

 
O material escolar mais barato que existe na praça é o professor! 

 
Se é jovem, não tem experiência. 

Se é velho, está superado. 
Se não tem automóvel, é um pobre coitado. 
Se tem automóvel, chora de "barriga cheia'. 

Se fala em voz alta, vive gritando. 
Se fala em tom normal, ninguém escuta. 

Se não falta ao colégio, é um 'caxias'. 
Se precisa faltar, é um 'turista'. 

Se conversa com os outros professores, está 'malhando' os alunos. 
Se não conversa, é um desligado. 

Se dá muita matéria, não tem dó do aluno. 
Se dá pouca matéria, não prepara os alunos. 

Se brinca com a turma, é metido a engraçado. 
Se não brinca com a turma, é um chato. 

Se chama a atenção, é um grosso. 
Se não chama a atenção, não sabe se impor. 

Se a prova é longa, não dá tempo. 
Se aprova é curta, tira as chances do aluno. 

Se escreve muito, não explica. 
Se explica muito, o caderno não tem nada. 

Se fala corretamente, ninguém entende. 
Se fala a 'língua' do aluno, não tem vocabulário. 

Se exige, é rude. 
Se elogia, é debochado. 

Se o aluno é reprovado, é perseguição. 
Se o aluno é aprovado, deu 'mole'. 

 É ... o professor está sempre errado, mas se conseguiu ler até aqui, 
agradeça a ele!  

 
 Jô Soares (1997) 
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RESUMO 

 

 

Esta tese, intitulada, As representações discursivas sobre o sujeito-professor: entrelaçamento 

do saber e do poder no trajeto temático da missão, da culpabilização e da incompetência, 

tem o objetivo de descrever a imagem construída do sujeito-professor em textos dos gestores 

da educação, da mídia e de outros sujeitos dispersos na sociedade, inclusive do próprio 

professor. A metodologia do estudo é de cunho qualitativo documental numa investigação que 

seleciona, na dispersão histórica, enunciados retirados de documentos-monumentos, desde os 

meados do século XVIII até o início da segunda década do século XXI. Numa opção pelo 

conceito de trajeto temático, faz-se uma ancoragem em Guilhaumou e Maldidier como 

ferramenta teórico-metodológica para discutir as relações discursivas sobre as representações 

que se tem do sujeito-professor. Destacam-se três eixos temáticos que desenham o sujeito-

docente como missionário, como culpado e como incompetente no processo educacional. Em 

estudo da Linguística, o construto teórico toma as postulações da Análise do Discurso de 

linha francesa e são usados os aportes teóricos de Foucault sobre o enunciado, o sujeito, o 

saber e o poder que sustentam as análises. No levantamento dos enunciados, detectou-se a 

repetição reiterada das representações que desqualificam o sujeito professor e promovem o 

exercício do poder nessas relações discursivas, mediante o controle desse discurso para 

mantê-lo funcionando como mecanismo legitimador do sujeito que enuncia e como 

justificativa que apaga a corresponsabilidade no processo educacional. Dessa maneira, é por 

meio dessas formulações discursivas que o docente é apontado como um dos principais 

responsáveis pelo suposto fracasso do ensino. Os enunciados-monumentos do complexo 

movimento discursivo permitem verificar como procedimentos discursivos promovem saberes 

que se tornam verdades e verdades que se tornam saberes, via historicidade e materialidade 

repetível. Nesse sentido, implicam-se mutuamente as relações de poder e saber, enunciados e 

representações que asseveram imagens disfóricas a partir das práticas discursivas presas a um 

tipo específico de discurso que põe em xeque a atuação docente. Nesse aspecto, por 

intermédio da paráfrase discursiva da negatividade, observou-se que embora os discursos 

pareçam simples repetições, trazem, em cada circunstância de retomada discursiva, outros 

sujeitos e novos objetos que fazem com que a cada irrupção seja percebida como novidade, é 

por intermédio desse novo acontecimento que faz com que a sociedade considere esses 

saberes como verdadeiros. Este trabalho, portanto, divide-se em três capítulos: no primeiro, 

estão os conceitos embasadores da engrenagem discursiva e os pressupostos foucaultianos; no 

segundo, expõem-se os três trajetos temáticos sobre o professor, profissão do entremeio, e as 

análises específicas; no terceiro, verifica-se o levantamento analítico de um discurso 

saudosista sobre o ensino e o controle discursivo que se estabelece a partir das posições-

sujeito e das relações de poder que procuram desacreditar o docente. Assim, todo esse trânsito 

discursivo na história não quer mostrar apenas a ineficácia da instituição escola, mas a relação 

do sujeito-professor frente à sociedade que o discursiviza. A visibilidade dada à imagem do 

professor, séculos após séculos, não teve força suficiente para modificar essas representações 

disfóricas retomadas há tempos. Os rastros são visíveis e permanecem em nossos dias. 

 

PALAVRAS-CHAVE: discurso; sujeito-professor; imagem negativa; saber/poder. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This thesis entitled , Discursive representations about the subject teacher: knowledge and 

power interlacing  in the thematic path of mission, guilty and incompetence , aims to describe 

the image that was built in relation to the subject teacher in texts coming from education 

managers , media and other individual subjects spred in society, including the teacher himself. 

The method of this research is qualitative documentary in an investigation that selects, in the 

historical dispersal, statements taken from documents, monuments, from the mid-eighteenth 

century to the beginning of the second decade of this century. An option by the concept of 

thematic path, it is an anchor in Guilhaumou and Maldidier as a theoretical and 

methodological tool in order to discuss the discursive relations about representations that 

people have about the subject-teacher. There are three remarkable themes that draw the 

subject-teacher as a missionary, as guilty and as incompetent in the educational process. In a 

study of linguistics, the theoretical construct takes the postulations of French Discourse 

Analysis and used Foucault's theoretical contributions  about the statement, the subject, the 

knowledge and the power that support the analysis. Along survey of statements, it was 

detected reiterated repetition of representations that disqualify the subject teacher and promote 

the exercise of power around these discursive relations, by controling these speech in order to  

keep it working as legitimizing mechanism of the subject that states and as a justify that 

erases the responsibility along the educational process. This way, it is through these 

discursive formulations that teacher is identified as one of the main responsbible for the 

supposed failure of education. The listed monuments, the complex discursive movement 

allow you to verify how discursive procedures promote knowledge that become truths and 

truths which make knowledge, via historicity and repeatable materiality. This way, it implies 

mutual power and knowledge relations, statements and representations that assert dysphoric 

images starting from discursive practices tied to a specific type of discourse that puts into 

question the teaching performance. Through this aspect, using the discourse paraphrase of 

negativity, it was observed that although the speech seems simple repeatitions, they bring in 

each circumstance in wich they turn up, other subjects and new objects that make, in each 

perceived outburst as a new happening,and it is through this new happening that  society 

consider this knowledge as true ones. So, this research is divided into three chapters: the first 

brings the concepts of discursive gear and Foucault presuppositions; the second, the three 

thematic paths about the teacher, inset profession, and specific analyzes; the third, shows the 

analytical survey of a nostalgic discourse about teaching and discursive control that is 

established from subject-positions and power relations that seek to discredit the teacher. So, 

all this discourse in history, doesn't intend to show the ineffectiveness of school institution, 

but the relation of the subject teacher  along society that discursiviza him. The visibility given 

to the teacher's image, centuries after centuries wasn't poweful enough to modify these 

dysphoric representations taken up long time ago. The tracks are visible and remain throuhout  

nowadays.  

 

KEY WORDS: discourse; subject teacher; negative image; knowledge/power. 
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INTRODUÇÃO 

 

No discurso político, tudo é retomada, 
rejeição, remissão, reformulação,  

desvio e distorção, mudança de polo. 
 

R. Robin (1980) 

 

O percurso de nosso trabalho nos mostra muito sobre o que nos constitui como 

sujeitos ou como professoras que somos, uma vez que vem à tona em nossa memória 

determinadas lembranças de tempos idos de escola. Essas recordações não se dissociam do 

que nos motiva verificar nesta pesquisa: o sujeito-professor. Isso significa que em nossas 

memórias a figura docente se configura multifacetada, como o sujeito que promove o 

desenvolvimento sócio-cognitivo do aluno ao que aparece discursivizado nos mais diferentes 

enunciados, ora como sujeito primordial no processo ensino-aprendizagem ora como incapaz 

de promover adequadamente esse processo. É importante destacar que nossas lembranças não 

representam a “memória” de todos daquela época, trata-se do nosso olhar, da nossa “verdade” 

constituída a partir de nossas vivências com nossos professores. Essa visão de aluna, por mais 

limitada que fosse, permitiu ampliar nosso horizonte no que concerne o papel do professor 

diante de um cenário que nos parecia nunca mudar. Cenário que permanece em nossa 

lembrança e que é retomada depois de nos tornarmos professoras.  

Essa nova condição de sujeito em que nos encontramos faz com que os “não-ditos” 

que ficaram no passado se tornem constitutivos de nossa subjetividade, entre eles: a imagem 

de que o professor precisa se desdobrar para bem desempenhar suas funções. Desdobrar no 

sentido de que deve enfrentar com coragem e resignação as condições de trabalho que não são 

as adequadas para o desenvolvimento do bom ensino. 

Esses dizeres esquecidos e recuperados em nossa memória a partir da nossa 

experiência docente são ressignificados depois de nossa dissertação de mestrado
1
, que aborda 

os discursos midiáticos sobre a educação em que o professor aparece, entre tantos dizeres, 

discursivizado como sujeito incapaz e que pode ser “salvo” por determinados materiais 

didático-pedagógicos que, “silenciosamente”, são sugeridos pela mesma mídia que condena a 

suposta incapacidade docente. Essa construção discursiva, em certa medida, torna o sujeito-

                                                           
1
 MORGADO, V. N. M. O discurso educacional no artigo de opinião: o controle do já controlado. Goiânia: 

UFG, 2010. Dissertação (Mestrado em Letras e Linguística), Faculdade de Letras, Universidade Federal de 

Goiás, 2010. 

 

 



13 
 

professor marginalizado frente suas funções pedagógicas e é esse tipo de imagem negativa 

que nos inquieta, uma vez que ela transita com as que reconhecem o bom trabalho docente.  

Nessa direção, a representação docente tem sido construída numa dinâmica 

discursiva que gira em torno de que esse profissional seja visto como o principal responsável 

pelo desenvolvimento da qualidade da educação. Entretanto, essa leitura tende para uma 

dinâmica de desconstrução dos saberes que reconhece o papel positivo do docente na 

educação para dar lugar aos contornos negativos impregnados nas imagens que se quer 

instaurar. É partir desses dizeres negativos sobre o professorado que temos notado que tais 

referências ao sujeito-professor surgem principalmente quando se quer mostrar a face 

negativa do ensino, delegando a ele essa responsabilidade. Contudo, é mister destacar que 

também notamos que essa construção discursiva que maqueia a imagem docente se apresenta 

em diversas esferas sociais e não somente na esfera educacional, tais como na gestão e na 

mídia. Perante essa circulação discursiva, nossa inquietação se assevera, afinal, o que faz com 

que o sujeito-professor seja posto na centralidade discursiva quando o assunto é o suposto 

fracasso do ensino?  

A questão hipotética de um ensino fracassado atrelada à figura do professor pode ser 

observada no enunciado 1, retirado do capítulo de livro Mudanças Sociais e função docente, 

do professor José Manoel Esteve, em 1995, momento em que o Brasil é governando por 

Fernando Henrique Cardoso
2
.  

 

ENUNCIADO 1 - O julgamento social dos professores tem vindo a generalizar-se. Desde os políticos 
com responsabilidades em matéria educativa até aos pais dos alunos, todos parecem dispostos a 
considerar o professor como o principal responsável pelas múltiplas deficiências e pela degradação 
geral de um sistema de ensino fortemente transformado pela mudança social. Ora, mais do que 
responsáveis, os docentes são as primeiras vítimas (ESTEVE, 1995, p. 104). 

 

Nesse texto, podemos observar como a representação docente é construída e julgada 

negativamente pela sociedade, ou seja, o modo de se perceber negativamente o professor 

torna-se uma construção generalizante, fazendo com que esse tipo de saber chegue às diversas 

camadas sociais dessa maneira. Em outras palavras, o dizer que considera o docente como o 

“principal responsável pelas múltiplas deficiências e pela degradação geral de um sistema de 

ensino”, conforme expõe Esteve, permeia de forma incisiva as esferas sociais que vão “dos 

                                                           
2 Nas menções históricas nos respaldamos no livro sobre a história do Brasil: CAMPOS, F.; CLARO, R. Oficina 

de História. Volume único. São Paulo: Leya, 2012. 
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políticos até os pais”, forjando um dizer que parece ser o de todos. Observação confirmada 

quando tivemos acesso à parte do relatório enviado à Assembleia Legislativa de Goiás, pelo 

então presidente da província de Goiás Joaquim Ignácio Ramalho, em 1846, há cento e 

sessenta e nove anos, cinco anos após a coroação de Sua Majestade Imperial D. Pedro II. Uma 

temporalidade considerável para que haja uma relação intrínseca entre esses dizeres que mais 

parecem contemporâneos. Nesse relatório, Ramalho se refere ao professor da época utilizando 

expressões que o desmoralizam, a exemplo de “a falta de homens que exerçaõ dignamente o 

Magisterio He hum mal”.  

A partir dessa relação discursiva, o passado se torna ferramenta para 

problematizarmos os discursos instaurados no presente, uma reconfiguração do já-dito 

travestido de estratégias para torná-los os únicos aceitos, em cada época, segundo os sujeitos 

que os constituem. Por esse motivo, passamos a suspeitar de que as imagens disfóricas, isto é, 

imagens negativas sobre o docente, fossem também recorrentes em outras épocas e não 

somente uma construção discursiva do presente.  

Mediante essa inquietação, visitamos o Museu das Bandeiras (MUBAM), na Cidade 

de Goiás-GO, onde encontramos outros textos em que a representação docente é construída de 

diferentes maneiras, entre elas, as que o desqualificam. Além disso, observamos que essa 

representação que aponta para o sujeito-professor como um “estorvo” no ensino de qualidade 

não se materializa num só tipo de texto, mas se configura em outras expressões textuais, 

advindas de documentos da gestão e de textos produzidos pelas mídias. Além disso, também 

não é um construto limitado a Goiás, mas se ilustra em textos circulantes em outras 

localidades do país.  

De certa forma, essa verificação amplia mais ainda nosso interesse sobre a questão 

dos olhares negativos sobre o sujeito-professor. Percebemos que o professorado parece ser 

posto em redes de discursivização que constroem estereótipos, tornando verdades a seu 

respeito. A partir disso, perguntamo-nos: porque essas representações negativas sobre o 

professor são construídas e não outras? Nessa direção, entre os olhares oblíquos sobre o 

docente, acreditamos que a existência de discursos pejorativos que perpassam a classe docente 

faz parte de todo o trajeto histórico da educação e não somente uma tomada de postura que se 

configura no presente. Isso nos leva a crer que há um jogo de repetição discursiva que não 

cessa de ecoar imagens negativas sobre o sujeito-professor como o propósito de 

homogeneizar toda uma classe tarbalhadora. Nesse processo, o procedimento da repetição do 

discurso não tem o caráter de “recolher e continuar”, mas de fazer diferir. Portanto, é no 

movimento mesmo da repetição que a diferença pode instalar-se, produzir-se, fazer-se e, desse 
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modo, atuar e reconfigurar o jogo discursivo. A diferença não se torna possível fora do espaço 

da repetição. Isso significa que no procedimento de repetição, no qual as supostas mesmas 

palavras não remetem às mesmas imagens sobre o sujeito-professor, justamente porque as 

condições históricas e sociais, os sujeitos que enunciam são outros. Nesse horizonte, nosso 

olhar se volta para a descrição e interpretação dos dados relacionados à tese de que as 

imagens negativas constituídas sobre o sujeito-professor não se dissociam das práticas sociais 

e, por isso, são postas no jogo de verdades que se tornam saberes e saberes em verdades, 

instituindo mais representações valorativas que desmerece sua posição-sujeito.  

Diante desses discursos disfóricos que produzem a ideia de que o docente se torna 

um mal a ser combatido, entendemos que essas construções discursivas nos levam a investigar 

os movimentos que as representações que desqualificam o docente fazem ao longo do tempo e 

as relações envolvidas no processo de constituição dessas representações. Dessa forma, 

constituímos nosso objeto de estudo: a paráfrase discursiva da negatividade sobre o sujeito-

professor, materializada em textos gestores, da mídia e na fala de professores.  

Para discutir a existência dessa circulação discursiva, é preciso alicerçarmos em base 

teórica que pode nos conduzir nesse caminho, de modo que seja possível estabelecermos as 

relações possíveis imbricadas nos dizeres negativos sobre o sujeito-professor. Assim, para 

descrever e analisar os enunciados que trazem em seu bojo o discurso pejorativo sobre o 

docente, filiamos este trabalho ao campo da Linguística. Dessa maneira, nos embasamos 

teoricamente nas postulações da Análise do Discurso de Linha Francesa (AD) e nas 

contribuições conceptuais de Michel Foucault.  

Ancoradas nessas perspectivas teóricas é que produzimos nosso gesto de leitura, 

embora seja apenas um dos gestos possíveis entre tantos outros. Dessa forma, mobilizamos 

nossa discussão a partir da concepção discursiva sobre língua, noção imprescindível, pois a 

partir de seu entendimento todo o traçado que se forma nos textos que insistem em modelar as 

caracterizações negativas sobre o professorado ganha os contornos de significância. A partir 

da noção da língua, mobilizamos conceitos que estão nas bases da AD que se relacionam com 

a noção de discurso, tais como sujeito, condições de produção, dito e não-dito, interdiscurso. 

Esse posicionamento teórico da AD nos dão condições de entender os enunciados-alvo 

significando em suas temporalidades. Também nos apoiamos na noção de formação 

imaginária tratada por Pêcheux (1990) para verificarmos como a construção das 

representações que se faz do professor entra no jogo das posições discursivas estabelecidas 

pelos interlocutores.  
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Aliadas a esses conceitos, as contribuições foucaultianas são fundamentais para 

entendermos como se constitui a rede discursiva que abarca a figura do sujeito-professor 

como profissional fracassado. Desse modo, tomamos o conceito de discurso e colado a ele 

outras noções se tornam imprescindíveis tais como noções de formação discursiva, sujeito, 

acontecimento, arquivo, documento/monumento, objetivação/subjetivação, enunciado, poder 

e verdade. Destacamos a relevância do conceito de enunciado para esta pesquisa, uma vez que 

é em sua materialização que os discursos se alojam e produzem sentidos. Para Foucault 

(2007a), é preciso olhar o enunciado em sua singularidade, principalmente, porque o 

enunciado não é um conjunto de representações linguísticas, mas é uma função dentro de um 

sistema de enunciabilidade.  É por meio do enunciado tomado como função é que acreditamos 

poder observar o giro discursivo sobre o sujeito-professor produzido por meio da palavra já-

dita. É por meio do enunciado que algumas questões se levantam: 1) que imagens são ativadas 

sobre o professor? 2) Que posições-sujeito são ocupadas no discurso? 3) A que vontade de 

verdade se atende em tal repetição enunciativa? 4) Como os saberes sobre os professores são 

engendrados na materialização do enunciado?  

Perante essas questões, torna-se de suma importância para nosso trabalho o conceito 

de trajeto temático abordado por Guilhaumou e Maldidier (1994), pois serve-nos de 

ferramenta teórica-metodológica para verificação da articulação entre os temas que trazem em 

seu bojo imagens que descaracterizam o docente. É por meio dessa noção que nosso objeto se 

constitui no trabalho, uma vez que os temas não se apresentam em si mesmos, mas vão se 

constituindo a partir dos enunciados que são postos em jogo. São essas relações que nos 

levam a perguntar:  

 Que imagens negativas são construídas sobre o sujeito-professor em textos gestores da 

educação, da mídia e das falas dos docentes coletados na dispersão? 

 Quais são os pontos de conexão acerca dessas representações sobre professor, observados 

em documentos atuais e de séculos anteriores? 

 O trajeto temático das imagens disfóricas sobre o professor sofre o controle da ordem do 

discurso que constituem os valores de verdade? 

Diante dessas questões, de modo geral, objetivamos mobilizar enunciados sobre o 

sujeito-professor para descrever e analisar as imagens construídas sobre o sujeito-professor 

em textos dos gestores da educação e da mídia. Para tanto, de maneira específica, 

pretendemos: 
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 Levantar exemplos de imagens negativas construídas sobre o sujeito-professor, em textos 

coletados na dispersão; 

 Verificar os pontos de conexão acerca das representações disfóricas que se tem do 

docente, observados em documentos-monumentos atuais e de séculos anteriores; 

 Analisar como o trajeto temático sofre o controle da ordem do discurso, por meio dos 

regimes de verdade. 

Diante dessas questões e de nossos objetivos para analisar os enunciados, 

consideramos que nossa perspectiva analítica não parte do mero levantamento das imagens 

que constroem o modelo fracassado de professor. Por isso, nosso trabalho se filia à 

perspectiva qualitativa de pesquisa, de cunho bibliográfico, documental e interpretativista. Ao 

optarmos pela interpretação a partir de discursos considerados pertencentes a uma mesma 

rede de enunciabilidade, corremos o risco de chegar às análises que mostram a repetição do 

mesmo, que pode camuflar outros discursos que negam as imagens que denigrem o docente. 

Do ponto de vista técnico, conforme nos explica Gil (2002), a pesquisa bibliográfica e 

interpretativista tem por finalidade analisar os dados explorados a partir de uma 

materialização, tais como livros, artigos, textos disponibilizados na internet. É essa postura 

que nosso trabalho assume, o trabalho com a materialidade discursiva disponível em diversos 

tipos de documentos na dispersão da história, mas que carregam consigo um sistema de 

repetitividade discursiva. 

A partir das leituras dos textos do MUBAN, decidimos expandir o panorama geral de 

nosso objeto de estudo para encontrarmos as temáticas recorrentes nas imagens que 

desmerecem o sujeito-professor. Pesquisamos, portanto, nas Instituições de: 

 Goiás: 

1) Museu das Bandeiras (MUBAN), Cidade de Goiás. 

2) Arquivo Histórico de Goiás, Goiânia.  

 Rio de Janeiro: 

1) Fundação Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. 

2) Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro. 

3) Real Gabinete Português de Leitura, Rio de Janeiro. 

 Portugal: 

1) Universidade do Minho, Braga. 

2) Biblioteca pública de Bragança, Bragança. 

3) Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Lisboa.  
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Concomitante a essas visitas, selecionamos textos midiáticos impressos e virtuais. 

Depois do levantamento dos dados, notamos que tínhamos em mãos grande contingente de 

textos que aborda a representação negativa que se tem do professor. Nesse momento, a partir 

de uma leitura mais atenta, percebemos a recorrência de enunciados que desenham a figura 

docente desprovida de qualidades é, de fato, considerável, por isso, confirmamos que nosso 

olhar fita essas imagens disfóricas sobre o sujeito-professor e as condições em que são 

construídas. 

Mediante os textos coletados nessas Instituições, foi preciso delimitar o recorte 

temporal devido ao fluxo de textos materializados em diferentes épocas. Dada a recorrência 

discursiva vista na dispersão dos enunciados, selecionamos textos desde os meados do século 

XVIII até o início da segunda década do século XXI. Vale dizer que não selecionamos os 

enunciados numa ordem cronológica e nem a partir de sujeitos inscritos numa mesma esfera 

discursiva, optamos pela dispersão para termos condições de estabelecer os pontos de conexão 

existente entre os enunciados e que permitem a configuração dessas representações negativas 

sobre o professor. Nesse sentido, reforçamos que a época do enunciado não é nossa unidade 

de base, mas as relações estabelecidas no retorno desses enunciados em outras instâncias 

discursivas. O que temos, portanto, é um conjunto de enunciados dispersos e heterogêneos 

que podem sustentar, refutar verdades com que os indivíduos se relacionam, de acordo com as 

condições de enunciabilidade em que se materializam. Esclarecemos que metodologicamente, 

para efeito de análise, usaremos o termo “enunciado” para representar os recortes, os trechos, 

uma vez que não há como trazer o conjunto textual, mas o aspecto discursivo relevante 

destacado de cada um, pois eles também não estão isolados, mas constituem uma rede de 

enunciados que significa em cada época.   

Nesse horizonte, para verificar a relação entre presente e passado nas construções 

discursivas que denigrem a imagem do sujeito-professor, selecionamos enunciados retirados 

de textos gestores, midiáticos e de algumas falas de professores, tais como: (1) mensagens e 

relatórios às assembleias legislativas; (2) cartas de indicação e de pais; (3) leis, regulamentos; 

(4) artigos de opinião, editoriais, reportagens; (5) poemas, letras de música (6) entrevistas; (7) 

debates; (8) falas de professores.  

Diante dessa espessura material, selecionamos um conjunto considerável de textos 

que comungam discursos que desmerecem, de algum modo, a classe docente. Entretanto, à 

medida que descrevemos e analisamos esses enunciados, alguns foram deixados de lado 

porque não mantinham o convívio temático que definimos: optamos pelo aspecto missionário, 

pela culpabilização e pela face de incompetência. Essa decisão se deu por serem os temas 
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mais regulares nos enunciados coletados, além de se imbricarem na formação da imagem 

negativa sobre o sujeito-professor. A partir da trajetória de nossa investigação é que se 

justifica nosso trabalho, uma vez que essas imagens que denigrem o docente parecem não ser 

uma representação efêmera, mas uma construção que perdura desde outrora. Vale esclarecer 

que não fazemos história, embora haja uma cronologia marcada nos enunciados que 

analisamos, o que fazemos é nos apropriar de enunciados para estabelecer as relações 

discursivas que permitem a construção dessas representações pejorativas que se tem do 

docente.  

Sobre a relação tempo e discurso, Foucault (2001, p. 413) explicita que “o tempo 

provavelmente só aparece como um dos jogos de distribuição possíveis entre elementos que 

se repartem no espaço”. Ou seja, para verificar a articulação desse tipo de discurso em 

diferentes contextos sócio-históricos, o recorte documental que selecionamos torna-se 

imprescindível se considerarmos que o discurso é perpassado por toda uma historicidade.  

Em consulta ao banco de dissertações e teses da Capes (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior), verificamos algumas teses de doutoramento 

que abordam a temática da imagem do sujeito-professor. Entre esses trabalhos está o de Borin 

(2012), que investiga as representações sobre o professor e realiza sua pesquisa a partir de 

textos produzidos e distribuídos aos professores pelo Governo Federal.  O estudo de Daniele 

(2011) trata os efeitos de sentido sobre o trabalho do professor, a partir da pergunta: você 

trabalha ou só dá aulas? e nas imagens que emanam dessa questão a partir das revistas 

especializadas em educação ABCeducatio e PRESENÇA Pedagógica, no período de 2006 a 

2008. Outro trabalho que aborda a imagem sobre o professor é o de Ferreira (2012). Essa 

pesquisadora analisa as instâncias em que o professor se torna notícia no jornalismo 

brasileiro, a partir de matérias jornalísticas como notícias e artigos, publicadas entre 2006 e 

2011.  

A partir da leitura e uma análise mais cuidadosa dos resumos e dos objetivos dessas 

pesquisas, notamos que a abordagem feita acerca da representação que se tem do docente 

apenas tangencia o problema proposto por nós para este estudo. Ou seja, essas pesquisas se 

restringem a recortes temporais mais curtos e de seleção textual focada em suportes de 

divulgação similares. De outro modo, a nossa pesquisa se ancora na dispersão temporal e dos 

enunciados para que seja possível verificar a construção das imagens negativas sobre o 

professor na historicidade, uma vez que é possível notar a circulação latente desses discursos 

na sociedade, observados por nós desde os meados do século XVIII ao início da segunda 

década do século XXI.  
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Vale destacar que não buscamos a gênese da problemática que envolve a figura 

docente, mas, nos enunciados possíveis, descrever e analisar as relações temáticas que se 

estabelecem nesses textos advindos de diferentes esferas sociais e de como essas relações 

constroem imagens negativas sobre o docente, as quais se tornam, em cada condição de 

produção, o verdadeiro de uma época.  

Contudo, destacamos o caráter de relevância de nosso trabalho, pois o fato de se 

dizer hoje que o sujeito-professor é incompetente, culpado e missionário está relacionado com 

uma trajetória histórica e não somente uma tomada de postura que se configura no presente. 

Não se trata, pois, de constatar a existência dos discursos que culpabilizam o sujeito-

professor, anos após anos, mas de observar como essas imagens que modelam o professor 

como sujeito fracassado podem atender a certos interesses. É sob essa perspectiva que analisar 

os enunciados a partir das condições de produção, das posições-sujeito assumidas no discurso 

que acreditamos que podemos verificar os pontos de conexão existentes entre os enunciados 

dispersos na historicidade. É um olhar de dentro para fora e de fora para dentro, dos campos 

gestores, midiáticos e da voz do próprio professor que procuramos analisar, na repetitividade 

enunciativa e de sua subjetivação, os saberes travestidos de verdade e de controle discursivo.  

No sentido de discutir a problemática que gira em torno das imagens que desenham o 

sujeito-professor como fracassado diante de sua incapacidade docente, percebida por nós 

desde meados do século XVIII, organizamos esta tese em três capítulos. No primeiro, 

“Constituindo a engrenagem discursiva: filiações teóricas” tratamos da fundamentação teórica 

com a qual sustentamos nossas análises, a partir dos conceitos de: língua, discurso, sujeito, 

efeitos de sentido, condição de produção, formação discursiva, formação imaginária, 

interdiscurso, dito e não dito nas bases da AD e das postulações pêcheuxtianas. Além dessas 

noções, tratamos também sobre enunciado, acontecimento discursivo, formação discursiva, 

arquivo, objetivação/subjetivação, verdade, relações de saber e poder na visada foucaultiana.  

No segundo capítulo, “Professor: profissão do entremeio”, analisamos os temas da 

missão, culpabilização e incompetência docente e como essas temáticas convivem no 

enunciado e podem provocar efeitos de realidade docente. Para isso, iniciamos o capítulo 

abordam a concepção de trajeto temático, tratada por Guilhaumou e Maldidier (1994). Noção 

que se entrelaça com a de tema, de FD e de arquivo postuladas por Foucault. Dessa forma, o 

estudo do trajeto temático se torna pertinente, pois assim é possível verificar a existências das 

correlações estabelecidas entre as representações negativas que se instauram nos enunciados. 

Em seguida, dividimos o capítulo em subpartes para discutir como cada tema configura o 

modelo que se tem do professor, a saber: 1) professor-missionário; 2) professor-culpabilizado; 
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3) professor-incompetente. A partir desses temas, acreditamos que podemos observar os 

pontos de conexão existentes no discurso e de como os saberes podem se constituir a partir da 

posição-sujeito de quem enuncia.   

No terceiro capítulo, “ordem discursiva sobre a representação do sujeito-professor”, 

partimos da ideia de que há, a partir dos temas levantados no capítulo 2, uma relação 

discursiva de nostalgia de um suposto ensino de qualidade que não se manteve no presente. 

Mediante essa observação temática, tomamos os enunciados para verificar se esses saberes 

são perpassados pelo controle do discurso a partir das relações de poder e o que está embutido 

nos discursos que desenham o docente missionário, responsabilizado e incapaz, fazendo com 

que esses discursos se tornem perigosos. Na sequência, fazemos a exposição da 

fundamentação teórica que embasam esta pesquisa.   
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CAPÍTULO 1 

 

CONSTITUINDO A ENGRENAGEM DISCURSIVA: FILIAÇÕES TEÓRICAS 

 

O todo sem a parte não é todo, 
A parte sem o todo não é parte, 

Mas se a parte faz o todo, sendo parte, 
Não se diga, que é parte, sendo todo. 

 
Gregório de Mattos Guerra (SÉCULO XVII) 

 

 

Neste capítulo, para discutir sobre a rede discursiva que engendra a paráfrase 

discursiva da negatividade que faz com que o professor seja considerado como o único 

elemento responsável pela mal-afamada qualidade do ensino, mobilizamos os conceitos 

presentes nas postulações da Análise do Discurso de tradição francesa (AD), especialmente 

em Michel Pêcheux (1983, 1990, 1995, 1997) com os conceitos de língua, discurso, sujeito, 

efeitos de sentido, condições de produção, formação discursiva (FD), interdiscurso, dito e 

não-dito, memória discursiva, enunciado e formação imaginária (FI). Outras postulações 

teóricas imprescindíveis neste trabalho estão nos apontamentos referenciais teórico-analíticos 

de Michel Foucault (1979, 1995, 2000, 2003, 2007a, 2007b), a saber: discurso, enunciado, 

FD, sujeito, acontecimento discursivo, arquivo, objetivação/subjetivação e as formas de 

controle do discurso. Assim, os conceitos teóricos mencionados são fundamentais nesta 

pesquisa, pois se imbricam uns nos outros, permitindo-nos a verificação das conexões 

imagéticas acerca do professor desenhado como “incompetente”, “incapaz”, “sem vocação” 

que recheiam os discursos historicamente constituídos. Além disso, a emergência dos saberes 

que perpassam as camadas sociais que abarcam os discursos sobre o professor, revelam 

formas de controle do discurso por meio das relações de poder que geram e reforçam as 

verdades construídas sobre a figura do sujeito-professor.  

 

1.1 Preparando as engrenagens 

Para discutir as imagens que se tem do professor construídas ao longo da história, 

mobilizamos alguns conceitos da AD com o intuito de problematizar os pontos de conexão 

que estabelecem imagens negativas sobre o sujeito-professor a partir dos documentos atuais e 

de séculos anteriores. Nessa direção, as possibilidades de interpretação dos enunciados que 

compõem os documentos desta pesquisa partem, de início, do entendimento da noção de 
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língua tomada pela AD. A língua, nessa perspectiva teórica, não é vista apenas como um 

sistema abstrato e fechado em suas estruturas linguísticas, mas nas diversas maneiras de a 

língua significar. Em outras palavras, no processo discursivo, a língua deve ser observada em 

seu funcionamento, produzindo sentidos numa dada conjuntura (PÊCHEUX, 1990). Por isso, 

a AD considera a interpretação dos textos como “gestos” que se relacionam com o sujeito e 

com o sentido, são os possíveis olhares nos domínios do simbólico que a língua pode alcançar 

(ORLANDI, 2009).  

Entretanto, a relação entre interpretação e funcionamento da língua não se dá de 

forma amena, uma vez que a língua não é vista em sua transparência, mas em sua opacidade. 

É nesse ponto que podemos nos apropriar do conceito de língua tratada pela AD para observar 

as conexões entre as imagens que se fazem do professor, já que é por meio de seu 

funcionamento que os sentidos são construídos entre os interlocutores numa determinada 

época. A língua para a AD, dessa maneira, é o ponto de encontro e desencontro dos sentidos, 

do presente e do ausente, passível de rupturas, pois é constituída na história pelo sujeito e para 

ele.  

Dada em seu aspecto sócio-histórico e não unicamente na sistematicidade de regras 

gramaticais, a língua, para a AD, passa a ser vista na ordem do discurso, pois as palavras 

deixam de ser somente estruturas para tomar significado. De acordo com Orlandi (2009, p. 

15), a “língua é a condição de possibilidade do discurso”. Assim, ela funciona como base 

material e o discurso trata seus sentidos na historicidade, construída por intermédio do sujeito. 

Por essa razão, o discurso implica uma exterioridade à língua, pois se encontra no social 

(PÊCHEUX, 1990). Esse teórico francês (1995) acrescenta que não pode haver discurso sem a 

existência de um sujeito, assim como não há sujeito sem ideologia, ou seja, o sujeito traz 

consigo valores de vida que constituem o social. Nesse horizonte, o discurso deve ser 

entendido como processo, o efeito de sentido entre os interlocutores, um objeto sócio-

histórico em que o linguístico está presente, determinado por suas condições de produção, por 

isso, o discurso está em constante movimento, tornando-se prática de linguagem (PÊCHEUX, 

1990). 

Como o discurso é uma prática de linguagem que envolve o sujeito, não o sujeito 

empírico, mas o discursivo, Pêcheux (1997) esclarece que o lugar e o papel do sujeito na 

produção dos discursos são pontos de partida para o surgimento de outros novos. Na 

perspectiva discursiva, quando se trata do sujeito, o que se tem é um jogo entre língua e 

discurso que está atravessado por uma memória do dizer. É essa memória que determina as 

práticas discursivas do sujeito. Dito de outro modo, o dizer do sujeito está à margem de outros 
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dizeres (PÊCHEUX, 1997), ou seja, o sujeito não se constitui como fonte absoluta do sentido, 

não é a origem de um dizer, nem dos sentidos a ele atribuídos. Como o sujeito não tem 

controle total sobre os efeitos de sentido do que diz, pode ocorrer que sentidos outros sejam 

mobilizados, por isso, o sujeito é uma posição ocupada no discurso. 

Maldidier (2003, p. 51) explicita que “o sentido não é dado mais que o sujeito. 

Sentido e sujeito são produzidos na história, em outras palavras, eles são determinados”. Essa 

determinação observada por essa autora varia de acordo com a inscrição do sujeito num dado 

momento e de como os discursos a que se relaciona provocam diferentes efeitos de sentido, 

por essa razão, o sentido é construído tal qual é o sujeito. Com base nessa visão é que 

podemos dizer que há efeitos de sentido e não simplesmente sentidos. Contudo, a questão dos 

efeitos de sentido está, na visada da AD, relacionada à medida que um ou outro sentido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

pode ser trocado ou acrescido numa dada FD.  

Nesse aspecto, Pêcheux (1997, p. 160) nos diz que podemos entender a FD a partir 

de certa conjuntura “o que pode e o que deve ser dito” e nesse poder e dever há o 

entrecruzamento de outros dizeres que são definidos a partir das condições de produção do 

discurso. Além disso, Pêcheux (1990, p. 77) acrescenta que “um discurso é sempre 

pronunciado a partir de condições de produção dadas”, assim, essa ligação entre as FDs e as 

condições de produção estabelece a relação entre os saberes e regula, por meio da ideologia, 

“o que deve e pode ser dito”, produzindo no sujeito a ilusão de que é a fonte de seu dizer. 

Desse modo, todas as vezes que se põem em jogo os dizeres que cerceiam a imagem do 

professor provoca-se a ilusão de que é um novo discurso, justamente porque sujeito e 

condições de produção do discurso são outras.  

Nessa ordem, podemos considerar que as séries de relações discursivas que 

envolvem a figura do professor são postas em funcionamento pelo que pode ser dito, uma vez 

que o sujeito enunciador também acredita ser a fonte de seu dizer. Então, a letra escarlate da 

culpa que o professor carrega quando o assunto é a desqualificação do ensino, está, em cada 

movimento discursivo, definido de acordo com as condições de sua produção. Desse modo, as 

condições de produção não se ligam somente à materialidade histórica ou à situação do 

discurso, soma-se a isso o conjunto de formações imaginárias, as posições ocupadas pelo 

sujeito e as regras de uma formação social que permitem a existência de certos discursos. Essa 

relação, de acordo com Gregolin (2007a), motiva a complexidade da noção de condições de 

produção, à qual está entrelaçada num feixe de enunciações que entrecruzam as FDs.  

Outra questão a se observar, segundo Orlandi (2006, p. 18), é que o agrupamento de 

FDs forma um complexo dominante das formações discursivas. Esse complexo é o que se 
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pode chamar de interdiscurso, que também está afetado pelo complexo de formações 

ideológicas. Em outros termos, o interdiscurso define a FD, na qual perpassam outras FDs, 

por isso, é heterogênea. O interdiscurso, portanto, é considerado como uma espécie de 

memória discursiva capaz de determinar o dito e as relações discursivas. O dito e o não dito 

passeiam no discurso muitas vezes de forma harmoniosa, uma vez que a AD analisa-os, 

colocando o primeiro em relação ao segundo, não no sentido de buscar uma suposta 

obviedade ou de um verdadeiro sentido, mas o que é posto em relação também no imaginário, 

no simbólico. Dessa maneira, o interdiscurso nos permite observar que a imagem construída 

sobre o sujeito-professor brasileiro recheia a memória discursiva social por meio do 

imaginário.  

Considerar esse imaginário é, de acordo com Pêcheux (1995, p. 291), “tirar as 

consequências do fato de que o não dito precede e domina o dizer”, mas é marcado por sua 

incompletude, pois todo discurso se relaciona com a falta, com o equívoco. O não dito que 

perpassa o discurso não se apresenta pela palavra em si, mas no espaço multifacetado, a 

condição de se tornar discurso no movimento inquieto da história. Ou seja, é a possibilidade 

de o sujeito silenciar ou revelar discursos, movimentando os possíveis efeitos de sentido 

estabelecidos nas FDs, por meio dos saberes constituídos na memória do dizer. Dessa forma, 

a produção do discurso pelo sujeito permite a mobilização de interdiscursos ao recortar 

unidades significantes, povoando a memória discursiva que muitas vezes se dá no 

esquecimento. Tomando essa posição teórica, podemos observar que o discurso que traça o 

perfil do sujeito-professor como mal formado, por exemplo, pode, na realidade, estar dizendo 

que esse sujeito é incompetente e, por isso, precisa buscar formação continuada e adequada 

para que se torne qualificado para exercer sua profissão. Ou seja, esse discurso permite inferir 

que o professor nunca sabe e, por isso, precisa se formar constantemente. 

É dessa maneira que o interdiscurso se configura em memória discursiva, o já-dito 

que torna possível todo o dizível, pois provoca um tipo de agitação nas redes de memória, 

instituindo um novo dizer. Esse outro discurso se materializa no enunciado, entendido por 

Pêcheux (1983, p. 53) como lugar da materialidade linguística que carrega efeitos de sentido, 

os quais também são mutáveis, pois “todo enunciado é intrinsicamente suscetível de tornar-se 

outro, diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para um 

outro”. Isto é, mesmo que um enunciado se pareça idêntico, ele traz consigo outras marcas 

discursivas que o fazem semelhante com outros, mas não iguais em si mesmo. Nesse 

horizonte, esse autor francês (1983) completa que todo enunciado ou toda sequência de 

enunciados pode ser descrita como uma série de pontos de deriva possíveis, favorecendo a 
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interpretação. Para Pêcheux (1983), mediante a interpretação, o sentido pode deslizar pelo 

efeito da história na linguagem, já que a língua não é vista em sua transparência, mas pela sua 

opacidade que faz borbulhar os sentidos. Essa movência de sentido é que torna possível 

observar o movimento dos sujeitos enunciadores reproduzindo e assumindo para si o discurso 

pulverizado na sociedade de que o sujeito-professor provoca o malogro do ensino, mesmo que 

a tentativa seja de desconstruir a imagem negativa para gerar outra positiva, o que acaba por 

reforçar discursos que já estão dados no dito e no não-dito. 

É nesse lugar que a AD se ancora, nos pontos que estão à margem e que nos 

permitem reformular e repensar o discurso para pôr em jogo o discurso-outro como espaço 

virtual de possíveis leituras. São essas leituras que nos permitem tomar os discursos que 

produzem imagens que estereotipam o sujeito-professor como objeto deste trabalho, também 

é desse lugar discursivo que fazemos nossas análises. Diante dessas observações teóricas, 

torna-se imprescindível entender como os discursos sobre o docente fermentam o imaginário 

de muitos, instituindo valores de verdade, por isso, a seguir, tomamos o conceito de formação 

imaginária tratada por Pêcheux (1990).   

 

1.2 Formação Imaginária: construção das representações discursivas 

As representações criadas sobre o sujeito-professor são, de certa maneira, 

socialmente (re)afirmadas para significar o papel da educação. A essas imagens está atrelada 

um tipo de matriz discursiva que é atribuída ao docente como um dos únicos responsáveis 

pela qualidade do ensino. Essa matriz representa a repetitividade do discurso que subtrai o 

perfil do sujeito-professor frente à sociedade e que pode ser verificado em outras épocas. 

Vejamos o enunciado que segue, retirado do relatório do presidente da província de Alagoas à 

Assembleia Legislativa, Jacy Monteiro, em 1877, onze anos antes da abolição dos escravos, 

no governo de Sua Majestade Imperial D. Pedro II
3
.  

 

ENUNCIADO 2 - O sacerdote e o professor são as duas alavancas principais em que carece apoiar-se 
esta provincia para o seu progresso. O ensino moral e religioso, a educação e o ensino literario, e 
com este o conhecimento dos meios de cultivar e conservar as relações sociais, melhorar as condições 
da existencia, a instrução: eis as bases do engrandecimento desta região tão opulenta de dons 
naturais, mas tão pobre de quem com patriotismo e devidamente as aplique’... Efetivamente bem 
poucos são os professores que nesta província dispõem de algumas habilitações. E isso é o peor, 
porque essas mesmas poucas habilitações, havendo zelo e dedicação para transmiti-las, já trariam 
um beneficio não pequeno; mas é justamente a dedicação que falta. Considerando o cargo apenas 

                                                           
3 
As remissões históricas feitas nesta tese foram consultadas a partir do livro “Oficina de História” (2012). 
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como um meio de vida, como um caminho facil para a mesa do orçamento desleixam muitos 
professores de suas obrigações (MONTEIRO, 1877). (grifo nosso) 

 

Trata-se da manifestação da relação com a discursividade e com os diversos 

domínios que o imaginário pode construir. A caracterização das imagens do docente feitas 

pelo sujeito-enunciador parte da posição-gestora, ou seja, um sujeito autorizado a falar sobre a 

educação, mesmo não sendo um profissional da área. Monteiro, enquanto presidente da 

província alagoana à época coloca o sacerdote e o professor no mesmo nível de 

responsabilização no que tange o progresso do ensino e, consequentemente, da sociedade. 

Todavia, o referido presidente destaca que faltam professores bem formados, zelosos e 

dedicados com a educação. Faltam professores com essas características, não sacerdotes. Fica, 

portanto, o não dito de que o professor precisa se espelhar na imagem do sacerdote para bem 

desenvolver suas obrigações. Portanto, mesmo que os discursos tendam a generalizar a classe 

docente como desleixada no processo educacional, no mesmo discurso é possível perceber a 

construção da imagem ideal/positiva para o professor que se dedica ao que faz tal qual o 

sacerdote.  

Tomando essa relação imagética que responsabiliza o professorado, as construções 

imaginárias que se tem dessa classe podem ser entendidas a partir do que Pêcheux (1990) 

explicita acerca da noção de formação imaginária (FI). Para ele, é preciso considerar que a 

constituição do indivíduo como sujeito, dado na história e no social, perpassa as noções de 

língua e das condições de produção do discurso, às quais difundem práticas discursivas que 

funcionam como mecanismos de (des)aproximação entre os sujeitos.  

O lugar de onde fala o sujeito é essencial para observar a legitimidade do discurso e 

as relações de força ali estabelecidas. Ou seja, os sentidos são atribuídos ao discurso e de 

como “esses lugares estão representados nos processos discursivos em que são colocados em 

jogo” (PÊCHEUX, 1990, p. 82). Trata-se de lugares representados e não físicos, pois podem 

ser assumidos por outros sujeitos. Logo, “o que funciona nos processos discursivos é uma 

série de formações imaginárias que designam o lugar que A e B e atribuem cada um a si e ao 

outro, a imagem que eles fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro” (PÊCHEUX, 1990, 

p. 82). Em outras palavras, em um discurso estão presentes um sujeito A e um sujeito B que 

se encontram em lugares determinados na estrutura de uma formação social, representados no 

processo discursivo e, por isso, também são transformados.  

Relacionando essa proposição teórica ao enunciado 2, o sujeito enunciador fala do 

lugar de presidente provinciano que faz imagem dos sujeitos-legisladores com quem fala, os 
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quais também fazem imagem do referente do discurso do emissor-presidente: os sujeitos-

professores. O referido emissor, portanto, não fala dos professores para os professores, fala 

para sujeitos-legisladores que já trazem consigo os dizeres sobre o docente que atravessam o 

social. Como os sujeitos ocupam um lugar de representação social privilegiada, tanto sujeito-

presidente e sujeito-legislador, são legítimos sujeitos que podem e devem falar acerca do 

professor, o sujeito-referente nesse enunciado. Por essa razão, as articulações discursivas 

veiculadas acerca do professor provocam efeitos de sentidos que vão margear e povoar o 

imaginário do público com os perfis traçados para o professorado, como se tal representação 

configurasse a realidade desse sujeito-professor, mas que de uma forma ou de outra acaba 

reforçando a ideia de que o professorado deve ser responsabilizado pelo progresso do ensino.  

Daí o discurso não implicar necessariamente uma troca de informações entre A e B 

ou entre o presidente da província de Alagoas e os legisladores da época, mas sim implica um 

jogo de efeitos de sentidos entre os participantes. Os sentidos instaurados na fala do sujeito-

presidente, no enunciado 2, cria certa imagem, que é e vem do social e, por sua vez, também é 

fruto das relações entre poder e sentidos. Portanto, estabelece-se uma relação de aproximação 

vinculada às relações de sentidos entre sujeito-enunciador, interlocutor e de quem se fala. 

Desse modo, revela-se um lugar imaginado que tanto os interlocutores quanto o referente 

devem ocupar, antecipando sentidos já-ditos. Isso significa que os discursos já dados e 

instituídos socialmente são acionados e reconfigurados pelo discurso do enunciador, como 

uma maneira de antecipar as representações do receptor, sendo essa antecipação uma 

estratégia do discurso (PÊCHEUX, 1990, p. 84). Em outros termos, Orlandi (2009, p. 39) nos 

esclarece que 

segundo o mecanismo de antecipação, todo sujeito tem a capacidade de 

experimentar, ou melhor, de colocar-se no lugar em que o seu interlocutor ‘ouve’ 

suas palavras. Ele antecipa-se assim a seu interlocutor quanto ao sentido que suas 

palavras produzem. (grifo da autora) 

 

Considerando que o processo discursivo supõe, por parte do emissor, uma 

antecipação das representações do interlocutor, o que é dito precede eventuais respostas de B. 

Essas possíveis respostas sancionam ou não as decisões antecipadas de A. Contudo, essas 

antecipações dos sujeitos que falam são sempre atravessadas pelo já ouvido e pelo já-dito 

(PÊCHEUX, 1990). As FIs estão, dessa maneira, ligadas à antecipação em relação ao 

comportamento do outro sujeito. Nisso se constitui a substância das FIs.  

Nessa perspectiva, se o discurso varia conforme as antecipações que fazemos é 

porque também há uma variação dos lugares ocupados pelo sujeito, de acordo com os efeitos 

de sentidos atribuídos a determinadas FIs. Segundo Pêcheux (1997), não há um único sentido 
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para o discurso, estanque, verdadeiro, mas efeitos de sentido. Trata-se das possibilidades de 

sentido que um mesmo enunciado pode assumir segundo a FD na qual inserem os discursos. 

Para exemplificar, vejamos um enunciado recortado do discurso
4
 da professora do Rio Grande 

do Norte, Amanda Gurgel, pronunciado na Audiência Pública sobre o cenário atual da 

educação no RN, na Assembleia Legislativa desse Estado, em 2011, momento em que os 

professores estão em greve, pois reivindicam melhores salários e condições de trabalho. 

 

ENUNCIADO 3 - Então me preocupa muitíssimo a fala da maioria aqui, inclusive da secretária 
Betânia Ramalho, com todo respeito, que é: “não vamos falar da situação precária porque isso todo 
mundo já sabe” (GURGEL, 2011). (grifo nosso) 

 

Considerando o lugar hierarquizado em que Gurgel enuncia, a escolha lexical reflete 

a FI que ela faz dos sujeitos que compõem a mesa diretiva da referida audiência pública, 

assim como antecipa a imagem que os outros sujeitos, mesa e participantes da audiência, 

fazem dela enquanto professora. As expressões “a fala da maioria”, “inclusive da secretária 

Betânia Ramalho” são uma retomada do discurso já proferido e que a professora o reproduz: 

“não vamos falar da situação precária porque isso todo mundo já sabe”. Nessas expressões, é 

possível perceber um distanciamento da professora em relação ao seu interlocutor, pois essa 

antecipação que soa como repetição discursiva, reforça a imagem pré-construída das 

condições precárias de trabalho e da má formação da classe docente.  

Nesse caminho, podemos entender em Pêcheux (1983) que os sujeitos do discurso 

não são apenas sujeitos empíricos, mas estão inseridos no espaço social que ocupam. Em 

virtude disso, sempre que o sujeito de um discurso toma a palavra, movimenta o 

funcionamento discursivo que remete às FIs. Essas formulações passeiam na memória 

discursiva do público e dessa maneira podem ou não validar o discurso ali instaurado.  

Para Pêcheux (1995), o sujeito que produz um discurso pressupõe um destinatário 

que se encontra num lugar específico numa dada formação social, assim como Gurgel 

pressupôs seu destinatário e seleciona as palavras a fim de que seja ouvida. A 

representatividade desse lugar discursivo, via FIs, designa o lugar que os sujeitos se atribuem 

mutuamente. Isto é, a imagem que a professora fez de seu próprio lugar de docente e do lugar 

do outro enquanto sujeito-gestão estabelece o jogo interdiscursivo entre os sujeitos falantes.  

Nessa ótica, Pêcheux (1983) afirma que é imprescindível compreender que nas 

condições de produção estão imbricados o sujeito falante, o sujeito de quem se fala, a quem se 

                                                           
4
 O vídeo com o discurso da professora Amanda Gurgel encontra-se disponível em: 

<http://youtu.be/yfkt0o7lcea>. 
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fala e a situação que vão determinar as FIs. Nesse sentido, retomando o enunciado 3, a 

referida professora, representa a classe docente que está em greve, mobiliza seu discurso não 

como seu, como o isolamento de seu interesse, mas se legitima a falar em nome dos outros 

professores que se encontram na mesma condição social que ela. Portanto, a professora 

Gurgel reivindica mais atenção dos gestores ao professorado na Assembleia Legislativa, 

porque talvez somente nas ruas, por meio das manifestações, as reinvindicações não cheguem 

a alcançar a dimensão necessária para que sejam ouvidos. Dessa forma, as posições-sujeitos 

da classe dos professores e dos legisladores, nesse momento sócio-histórico, são distintas, 

pois o discurso advém de lugares inscritos socialmente para outro lugar de posição social 

também diferente, ou seja, as vozes que clamam são dos professores, a voz que silencia é da 

gestão.  

De modo geral, quando nos referimos às representações que a sociedade faz do 

sujeito-professor não significa dizer que há uma oposição à realidade, pois o que se tem no 

discurso é um efeito de realidade. Isso quer dizer que à medida que um locutor produz um 

discurso, seu interlocutor lhe atribui sentido conforme o processa, a imagem do outro assume 

papel importante na construção dos sentidos (ORLANDI, 2009). Nesse caminho, a projeção 

que o sujeito-emissor faz da representação do sujeito-receptor/referente define as estratégias 

discursivas que dão ou não veracidade às representações instauradas, como se pode notar na 

construção discursiva dos enunciados 2 e 3. O lugar de onde fala o sujeito do discurso, nesse 

sentido, interfere nas condições de sua produção, mesmo que seja apenas imaginado, pois o 

discurso, de alguma forma, é resultado de processos discursivos anteriores e, por isso mesmo, 

se torna amplo e complexo (PÊCHEUX, 1990).  

Essa relação se justifica a partir do entendimento de que não há sentido que não 

pressuponha outros, as relações de sentido, de alguma forma, estão sempre em embate 

(PÊCHEUX, 1990). Dito de outro modo, quando a gestão, por exemplo, mobiliza discursos 

que cerceiam a imagem do sujeito-professor colocando-o na arena dos estereótipos 

discursivos, possibilita, a partir das imagens já instauradas, que outros discursos repousem 

nessa rede de representações. De certa forma, esses discursos provocam embates entre o 

aceito e o refutado quando o assunto é qualidade da educação focada na imagem do sujeito-

professor. Esse desdobramento discursivo pode nos levar a interpretar as redes imagéticas 

sobre o docente levando-nos a tomar as imagens criadas nos discursos como verdadeiras. Para 

reforçar essa ideia, continuamos nossa reflexão sobre a constituição discursiva que gira em 

torno da figura do sujeito-professor e que permeia os saberes construídos numa dada 

sociedade a partir da noção de discurso e de seus desdobramentos na visada de Michel 
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Foucault. As postulações foucaultianas nos permitem verificar os processos discursivos que 

possibilitam a irrupção e a circulação de tais ilustrações sobre o docente. 

 

1.3 Discurso: o fio condutor dos saberes sociais 

Com o intuito de descrever a imagem construída do sujeito-professor em textos dos 

gestores da educação e da mídia a partir dos meados do século XVIII, mobilizamos as 

postulações foucaultianas que abarcam o conceito de discurso, imprescindível na verificação 

da circulação e a apropriação social das imagens disfóricas geradas para o sujeito-professor. 

Foucault (2003, p. 258) considera “o discurso como uma série de acontecimentos que o situa 

automaticamente na dimensão da história”. É por meio desses acontecimentos discursivos que 

as representações que grande parte da sociedade tem do docente cristaliza e gera valores de 

verdade para essa classe trabalhadora, por isso nosso interesse em tratar o discurso nessa 

visada teórica. 

Foucault (2007a) considera o discurso marcado por práticas, por isso, obedece às 

regras históricas determinadas no tempo e no espaço. Essas regras definem uma dada época, 

uma determinada área social, cultural ou institucional. Além disso, Foucault (2007a, p. 132-

133) esclarece que o discurso é o que podemos chamar de 

 

um conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem na mesma formação 

discursiva; ele não forma uma unidade retórica ou formal, indefinidamente repetível 

e cujo aparecimento ou utilização poderíamos assinalar [...] na história; é constituído 

de um número limitado de enunciados para os quais podemos definir um conjunto 

de condições de existência. 

 

Foucault sinaliza que o discurso não se realiza sozinho, mas se manifesta na história 

por meio do imbricamento de enunciados, daquilo que é possível estabelecer a partir das 

condições de sua existência. Nesse aspecto, as retomadas discursivas feitas a partir de um 

conjunto de enunciados historicamente constituídos revelam imagens que se tem do sujeito-

professor a partir das condições que permitem o afloramento de tal discurso. Os efeitos de 

sentido que permeiam essas imagens desenham o docente como missionário, incapaz e 

culpabilizado pelo suposto fracasso do ensino. O sujeito-professor, dessa maneira, ocupa uma 

posição-sujeito subjetiva para quem o enuncia e ele mesmo que se subjetiva quando aceita ou 

refuta tais discursos. 

Portanto, o discurso, carregado de efeitos de sentidos, deve ser observado no que se 

apresenta de forma singular, dada a importância de se ver o discurso marcado nas relações 

discursivas. Também é pertinente observar a unidade do discurso, que é caracterizada pelas 
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relações do jogo entre objetos, estilos, temáticas, teorias e conceitos, não a considerando 

como algo imaginado, mas estudada em suas relações, em suas regras de aparição, as quais 

possibilitam a verificação da filiação ou rejeição do discurso (FOUCAULT, 2007a).  

Entretanto, a leitura de Foucault (2007a, p. 28) acerca de como certos discursos 

fazem funcionar uma rede de sentido não é porque há um discurso primeiro, de origem 

absoluta. Enunciar é, então, situar-se sempre em relação a um já-dito, pois “todo discurso 

manifesto repousaria secretamente sobre um já-dito; e que esse já-dito não seria simplesmente 

uma frase já pronunciada, um texto já escrito, mas um jamais-dito”. Isso significa que o 

discurso se conjuga sempre sobre um discurso prévio, sobre um pré-construído, dito em 

outros lugares e em outros tempos, acionando sentidos e fazendo com que tal discurso se 

torne outros, via retorno do discurso. Para Foucault (2007a), ao analisar o discurso devemos 

considerar as condições sócio-históricas de produção a que ele se relaciona. Nessa direção, 

vejamos o enunciado 4, do Presidente da província de Goiás, Olegário Pinto, em 1914, 

momento em que se inicia a primeira Guerra Mundial, há cem anos, no governo de Marechal 

Hermes Rodrigues da Fonseca.  

  

ENUNCIADO 4 - Não basta crear um certo numero de escolas: é preciso para se conseguir o 
resultado desejado que á frente desses institutos sejam collocados professores idoneos, pessoas que 
reúnam os requisitos necessários ao bom desempenho das suas funções (PINTO, 1914).   

 

Nesse enunciado, o sujeito-presidente clama por professores idôneos e com 

requisitos básicos para bem desenvolver a educação, o enunciador clama aos legisladores, não 

aos professores. No discurso desse presidente provinciano, a imagem do sujeito-professor 

parece ganhar contornos ainda mais definidos, pois é colocado na centralidade em detrimento 

ao número de escolas. Podemos, dessa forma, inferir que o paradigma da boa escola está de 

fato colado à figura do docente, mas não a qualquer um, mas nos professores que são, antes de 

preencher os requisitos necessários à sua função, considerados idôneos, de moral aceita pela 

sociedade da época.  

O discurso, assim, é também uma busca da identificação das regras que regem a 

produção dos discursos dominantes, dos saberes ditos verdadeiros em contraposição aos 

saberes que são excluídos ou negados em função de interesses de determinados grupos sociais 

e institucionais. Para Foucault (2007a, p. 25), os discursos “merecem ser analisados ao lado 

dos outros, que com eles mantêm, certamente, relações complexas”, desse modo, a sugestão 

desse autor não se relaciona à observação de se colocar os discursos mecanicamente uns ao 

lado dos outros, mas de encontrar neles suas relações, suas similaridades, disjunções e 
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conexões. É nesse domínio discursivo que entendemos em Foucault (2007a) que os discursos 

estão dispersos na história, ou seja, um mesmo discurso pode circular e se materializar em 

diversas instâncias discursivas e se entrecruzar num dado momento. Nesse sentido, podemos 

observar que os discursos que minimizam a imagem do professor têm irrompido não só na 

esfera educacional e gestora, mas na midiática também, ou seja, esse tipo de discurso 

encontra-se disperso sócio-historicamente. 

Diante dessa dispersão do discurso que provoca certo enfraquecimento da imagem do 

docente desde outrora, é preciso entender a dinamicidade do discurso tratada por Foucault 

(2007a). Esse autor nos apresenta quatro níveis discursivos, os quais nos ajudam a 

problematizar o discurso numa instância específica de aparição. Trata-se de observar os 

objetos, os tipos enunciativos, os conceitos e as estratégias. Sobre isso, Machado (1981, 

p.163-165) explica que o primeiro nível trata da compreensão das regras que possibilitam a 

aparição de algo como objeto de um discurso; o segundo se refere à análise das regras que 

tornam possível a existência de diferentes enunciados na constituição de um discurso. Em 

relação ao nível dos conceitos, Machado (1981) parte do que Foucault chama “pré-

conceitual”, aquilo que torna possível seu aparecimento e sua transformação; e, por fim, por 

meio dos temas e teorias, trata-se de definir o sistema de formação das diferentes estratégias 

que individualizam um discurso. Em outras palavras, considerar o discurso como objeto de 

estudo é estabelecer sua regularidade, pois, de acordo com Machado (1981, p. 165) “são as 

relações entre objetos, entre tipos enunciativos, entre conceitos e entre estratégias que 

possibilitam a passagem da dispersão à regularidade”.  

Esses elementos permitem entender a dispersão e a regularidade do discurso sobre o 

sujeito-professor tido, em vários momentos, como desqualificado, sem vocação e 

incompetente. Essa relação se torna possível porque esses níveis discursivos são regulados em 

seu aparecimento e se transformam por intermédio das regras que os constituem. A proposta 

de Foucault (2007a) para analisar os quatro níveis discursivos não é considerá-los como 

elementos já dados, mas de observar suas condições de possibilidade, verificando as regras 

que tornam possíveis seu aparecimento e transformação na história.  

É a partir dessas proposições foucaultianas que podemos entender os dizeres que 

circulam nas diversas camadas sociais acerca do sujeito-professor como um tipo de repetição 

discursiva que tende a minimizar suas representações maximizando o que deveriam ser suas 

condutas. Nessa esteira, de discurso em discurso, tramam-se nulidades que vão se tornar 

argumentos de autoridade, os quais preenchem a memória discursiva dos sujeitos que se 
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filiam a esses dizeres tornando-os verdadeiros. Com base nessas observações, reforçamos o 

entendimento de Foucault (2007a, p. 51) quando nos explica que 

 

as relações discursivas, como se vê, não são internas ao discurso: não ligam entre si 

os conceitos ou as palavras; não estabelecem entre as frases ou as proposições uma 

arquitetura dedutiva ou retórica. Mas são, entretanto, relações exteriores ao discurso, 

que o limitariam ou lhe imporiam certas formas, ou o forçariam, em certas 

circunstâncias, a enunciar certas coisas. Elas estão, de alguma maneira, no limite do 

discurso: oferecem-lhes objetos de que ele pode falar, [...], determinam o feixe de 

relações que o discurso deve efetuar para poder falar de tais ou tais objetos, para 

poder abordá-los, nomeá-los, analisá-los, classificá-los, explicá-los, etc.  

 

Essa observação é fundamental para entendermos que essas relações são exteriores 

ao discurso. As pessoas se filiam às formas discursivas que pré-existem e, por isso, é possível 

observar as relações que se estabelecem ao tratar determinados objetos, estes que são 

produções históricas, constituídos pelo conjunto do que é dito no grupo de enunciados que se 

pode recortar, classificar e explicar. Essas características do discurso são fundamentais em 

nosso trabalho para entendermos as regras que permitem, na história, a irrupção de 

enunciados que colocam o ensino, entre tantos olhares, num tipo de trama falaciosa, sendo seu 

principal foco o sujeito-professor. Partindo dessa ótica, para fazer a descrição das regras que 

permitem a circulação desses discursos, passamos, na sequência, para a noção de formação 

discursiva. 

 

1.3.1 Retroalimentação do discurso: formação discursiva 

A noção de formação discursiva (FD) não só é imprescindível para este trabalho 

porque trata das possibilidades de análise dos discursos advindos de um campo discursivo, 

mas também porque revela elementos primordiais para entendermos como os discursos 

circulam e fazem sentido numa dada esfera social. Além disso, permite-nos observar certas 

circunstâncias de sua formação que traz à tona as condições de produção do discurso, o 

sujeito inserido nessas condições, o saber constituído e constituinte de uma FD. Em 

Arqueologia do Saber, Foucault (2007a), em vez da ideologia como base da FD, a concebe 

constituída pelo conjunto de enunciados em que há regularidades
5
 que formam os saberes de 

uma época. Segundo esse filósofo (2007a), os discursos que compõem as FDs não estão 

necessariamente ligados às questões das lutas de classes sociais e não estão, da mesma forma, 

presas a fatores econômicos, mas às microlutas que se travam cotidianamente tornando-se 

                                                           
5
 Sobre regularidade, Foucault (2007a, p. 42) explica que trata-se de “uma ordem em seu aparecimento 

sucessivo, correlações em sua simultaneidade, posições assinaláveis em um espaço comum, funcionamento 

recíproco, transformações ligadas e hierarquizadas”. 
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práticas discursivas. São essas práticas discursivas que vão instaurar o enunciado como 

acontecimento. Com base nessa perspectiva, nosso olhar neste trabalho observa que as 

manifestações discursivas no fio dos discursos sobre o sujeito-professor, percebidas na 

materialidade do enunciado, irrompem em diversos dispositivos
6
 e tornam acontecimento para 

os sujeitos inseridos nesse processo de produção do discurso.  

A relevância do estudo da análise da FD para Foucault (2007a, p. 83), está na 

observação das condições discursivas que possibilitam a emergência de diferentes FDs. Para 

ele,  

uma formação discursiva não desempenha, pois, o papel de uma figura que para o 

tempo e congela por décadas ou séculos: ela determina uma regularidade própria de 

processos temporais; coloca o princípio de articulação entre uma série de 

acontecimentos discursivos e outras séries de acontecimentos, transformações, 

mutações e processos. 

 

Sob esse aporte, a FD não se estabiliza no tempo e põe em jogo os acontecimentos 

discursivos, por meio das regularidades. Por isso, podemos observar a dispersão dos 

enunciados que tendem a conjecturar ilustrações negativas sobre o docente. A FD nos 

proporciona a retroalimentação dos discursos por meio do atravessamento de outros, o que faz 

irromper uma série de acontecimentos discursivos que ganham nova roupagem toda vez que 

se colocam em relação tais discursos. Irrompendo em outros momentos históricos, essa rede 

discursiva semelhante carrega novos elementos, tais como a nova condição de emergência e 

os sujeitos que assumem posições diferentes. Assim, os elementos que constituem o novo 

discurso também partem da relação estabelecida entre o sujeito e os saberes emanados de 

outras FDs, daí a ideia de que em uma única FD há o atravessamento de outras.  

No enunciado que segue, trazemos o discurso do Presidente da província de Goiás no 

ano de 1906, extraído do Relatório à Assembleia Legislativa, Miguel da Rocha Lima, em 

1914, há um século, quando o Brasil ainda estava no período da Primeira República. 

 

ENUNCIADO 5 - No entanto, pouco temos alcançado, porque ainda não possuimos um 
professorado educado convenientemente para a sublime missão do ensino. Mal retribuidos como 
são os cargos de professorado, dificilmente o governo encontra pessoal devidamente habilitado que 
queria consagrar-se a essa carreira tão afanosa. Emquanto não tivermos professores normalistas, 
vencendo ordenados mais compensadores, os esforços do governo serão inefficazes para melhorar 
esse ramo, um dos mais importantes da administração publica (LIMA, 1906).  

                                                           
6
 Foucault (1979, p. 244) entende por dispositivo como “um conjunto decididamente heterogêneo que engloba 

discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposições filantrópicas, morais. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do 

dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos”. 
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Nesse enunciado, destacamos o atravessamento de duas FDs: 1) o sujeito-professor 

não é devidamente formado. A expressão “devidamente” deixa transparecer outro dizer que 

perambula nessa FD: o docente tem habilitação, mas não a devida, necessitando de o sujeito-

professor manter-se sempre em formação; 2) ensinar é sinônimo de missão, então, ser 

professor é ser também missionário. Relacionando essas FDs, vemos que as práticas 

discursivas que envolvem os saberes que atravessam a classe docente demonstram a 

abrangência das (im)posições tanto nas operações que afetam o modo de se ver o sujeito-

professor quanto no efeito da leitura das imagens construídas ali. Esse reforço, provocado 

pelo vai e vem do discurso nesses lugares legitimadores, revela a relação complexa do 

discurso nas malhas da FD, capaz de gerar singularidades no processo discursivo, 

possibilitando, em determinado momento histórico, em cada época, um espaço de ordem que 

constitui os saberes, espaço que é condição de possibilidade do aparecimento de saberes.  

Dessa maneira, é a regulação dos níveis de repartição ou fragmentação do discurso 

que, frente à instauração de um dado saber de acordo com as regras que o constituem, nos 

permite descrever determinada FD. Para Foucault (2007a, p. 43),  

 

no caso em que se puder descrever, entre certo número de enunciados, semelhante 

sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos de enunciação, os 

conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, 

correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, por convenção, 

que se trata de uma formação discursiva. 

 

 É nesse movimento que Foucault (2007a) nos diz que é preciso estar atento, pois as 

regras ou regularidades vigentes em uma FD não são fechadas em si, são condições de 

produção abertas para o discurso, englobando todas as possibilidades de discurso, de sentido e 

da constituição do sujeito. Isso se torna possível graças aos saberes que constituem os 

discursos e que são (re)tomados, transformados, apagados na materialidade repetível e 

dispersa, pois “as regras de formação são condições (mas também de coexistência, de 

manutenção e de desaparecimento) em uma dada repartição discursiva” (FOUCAULT, 2007a, 

p. 43). A essência de uma FD são os discursos que estão postos na sociedade e que em algum 

momento retorna em instâncias específicas, gerando e/ou reforçando sentidos. Nesse aspecto, 

não se determina apenas o que pode ser pensado e o que pode ser dito, mas como ser pensado 

e maneira de se dizer.  

Os saberes sobre o professor, emanados das FDs que se cruzam nos enunciados 

selecionados nesta pesquisa, provocam uma relação complexa entre os discursos. Essa relação 

entre as FDs é entendida por Foucault (2007a) como o sistema de dispersão, ou seja, os 
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discursos podem ser reagrupados de acordo com seu movimento na história. Essas movências 

permitem o entrecruzamento das regularidades discursivas possibilitadas pelo que pode ou 

não ser dito. Nessa direção, trazendo nosso objeto, para compreender a relação entre os 

discursos que desqualificam o sujeito-professor, é preciso, antes de tudo, conforme orienta 

Foucault (2007a), individualizá-los para descrevê-los no que lhes é singular e encontrar as 

regularidades nesse sistema disperso. Foucault (2007a, p. 37) nos auxilia nesse entendimento 

ao nos esclarecer que  

 

[...] definir um conjunto de enunciados no que ele tem de individual consistiria em 

descrever a dispersão desses objetos, apreender todos os interstícios que os separam, 

medir as instâncias que reinam entre eles – em outras palavras, formular sua lei de 

repartição. 

 

As especificidades do discurso encontradas na lei de repartição, apontadas por 

Foucault (2007a), acionam mecanismos que constroem os saberes oriundos da materialidade 

discursiva.  É essa amplitude do discurso que o torna acontecimento, a partir do agenciamento 

da memória, a qual autoriza o que pode e deve ser dito, colocando em circulação toda a rede 

de discurso, amparado numa FD, em que os saberes são imbuídos de verdade, como um 

sempre já-dito, já significado.  

Portanto, descrever a formação discursiva, nada mais é do que definir aquilo que é 

essencial para compreender a constituição de um saber, isto porque, para o autor “[...] não há 

saber sem uma prática discursiva definida, e toda prática discursiva pode definir-se pelo saber 

que ela forma” (FOUCAULT, 2007a, p. 205). Partindo dessa visão, a figuração dos 

pressupostos que sugerem a incapacidade do professor frente ao desenvolvimento do ensino 

de qualidade, perpassa discursos que revelam contradições, conflitos e tensões que advêm 

dessas representações que se fazem do professorado. Dessa maneira, dada a heterogeneidade 

da FD, passamos nosso olhar à noção de enunciado tratado por Foucault (2007a).  

 

1.3.2 Juntando as peças: as tramas do enunciado 

Para levantar exemplos da imagem construída sobre o sujeito-professor, em textos 

coletados na dispersão e que constituem a rede discursiva que promove paráfrases negativas, é 

preciso considerar os enunciados que se materializam em diversos dispositivos. A cada vez 

que o enunciado é posto em jogo, entram em relação outros enunciados que identificam, se 

transformam e se correlacionam.  

Nesse aspecto, o enunciado, segundo Foucault (2007a), define as possibilidades de 

relações enunciativas e, por isso, nunca está isolado, como estariam as frases como a 
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representação da língua. O enunciado está sempre em correlação com outros enunciados, com 

a história e com os sujeitos, ou seja, os enunciados dialogam entre si, completam-se, excluem-

se, constituem a história e os saberes ali emanados. 

Para entender as relações que se estabelecem entre os enunciados, é preciso observar 

as instâncias que promovem a proximidade ou a exclusão de um campo de existência entre 

eles. Essas instâncias se dão, de acordo com Foucault (2007a), porque o enunciado se inscreve 

na história e se determina sob condições específicas de enunciabilidade. Por essa razão, o 

enunciado deve ser compreendido 

 

na estreiteza e singularidade de sua situação; de determinar as condições de sua 

existência, de fixar seus limites da forma mais justa, de estabelecer suas correlações 

com outros enunciados a que pode estar ligado, de mostrar que outras formas de 

enunciação exclui (FOUCAULT, 2007a, p. 31). 
 

Partindo da ideia de que é preciso considerar o enunciado em seus aspectos singulares 

de existência e neles estabelecer as relações que fixam seus limites, suas exclusões, é preciso 

descrevê-lo em seu funcionamento. Sendo uma função, “é preciso descrevê-la como tal, ou 

seja, em seu exercício, em suas condições, nas regras que a controlam e no campo em que se 

realiza” (FOUCAULT, 2007a, p. 98). É a partir do entendimento do enunciado enquanto 

função que podemos relacionar as imagens dispersas e historicamente construídas para o 

docente.  

Para Foucault (2007a), a função enunciativa delimita-se pela emergência de campos de 

possibilidades, de regularidades
 
da circulação discursiva, da alternância de enunciados. Para 

ele é preciso verificar, nesse campo de possibilidades, a função enunciativa: a primeira 

característica é a presença de um referencial, o qual nos permite verificar as condições de 

possibilidade que estabelecem as regras de existência do enunciado. Isso quer dizer que por 

mais que haja uma formulação idêntica, o enunciado não será o mesmo, justamente porque 

sua irrupção se dá em circunstâncias singulares e em correlação com os espaços e sujeitos 

específicos. Foucault (2007a, p. 103) explicita que 

 

o referencial do enunciado forma o lugar, a condição, o campo de emergência, a 

instância de diferenciação dos indivíduos ou dos objetos, dos estados de coisas e das 

relações que são postas em jogo pelo próprio enunciado; define as possibilidades de 

aparecimento e de delimitação do que dá à frase seu sentido, à proposição seu valor 

de verdade. 

                                                                                                                                                                                                                                          

Sob tal aporte, o referencial se torna fundamental para entender a dinâmica 

discursiva que também promove um modelo de indivíduo que encontra sua representação 

marcada tanto no passado quanto no presente. Essa dinâmica nos remete à segunda 
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característica do enunciado, a qual está associada ao sujeito
7
. Este mobiliza diferentes 

elementos numa situação de significação. Trata-se da posição sujeito, um lugar determinado 

por “condições de individualização do sujeito”. Em outros termos, um mesmo sujeito pode 

ocupar diversos lugares de acordo com as condições específicas em que o enunciado se 

materializa, servindo-se de ancoragem para as práticas discursivas, como podemos confirmar 

tomando as palavras de Foucault (2007a, p. 105), ao dizer que o sujeito do enunciado torna-se 

 

uma função determinada, mas não forçosamente a mesma de um enunciado a outro; 

na medida em que é uma função vazia, podendo ser exercida por indivíduos, até 

certo ponto, indiferentes, quando chegam a formular o enunciado; e na medida em 

que um único e mesmo indivíduo pode ocupar, alternadamente, em uma série de 

enunciados, diferentes posições e assumir o papel de diferentes sujeitos. 

 

 Nessa ótica, dizer que o sujeito assume função vazia significa que pode assumir 

papel de diferentes sujeitos, inclusive num mesmo enunciado. Ou seja, o sujeito se posiciona 

de acordo com os saberes a que se relaciona. Foucault (2007a, p. 58) acrescenta que “as 

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

aos diversos domínios de objetos”. Por isso, não podemos ver nem sujeito nem discurso de 

forma homogênea, pois, assim como o discurso, o sujeito também é disperso. A dispersão se 

manifesta nos “diversos status, nos diversos lugares, nas diversas posições que o sujeito pode 

ocupar ou receber quando exerce um discurso, na descontinuidade dos planos de onde fala” 

(FOUCAULT, 2007a, p. 61).  

Todas essas relações enunciativas se aparam em sua funcionalidade. Nesse sentido, a 

função enunciativa se dá, também, em sua terceira característica, pela existência de um campo 

associado. O enunciado vincula-se a uma série de outras formulações, podendo ser, pelo 

próprio enunciado, repetidas, modificadas, reatualizadas ou, ainda, suceder a abertura de um 

futuro.   

Foucault (2007a, p. 112) evidencia que “não há enunciado que não suponha outros; 

não há nenhum que não tenha, em torno de si, um campo de coexistências, efeitos de série e 

de sucessão, uma distribuição de funções e de papéis”. Toda essa relação de coexistências 

entre enunciados é possível porque, também, está nesse jogo, o domínio da memória. É por 

meio da memória que as possibilidades de associação entre os enunciados se efetivam, se 

ordenam, se estabelecem na medida em que se afirmam, se opõem, ou talvez, se apaguem 

completamente. Nesse sentido, as relações discursivas que se atrelam à função enunciativa 

                                                           
7 

Para Foucault (2007a), não se deve confundir o sujeito com o autor, porque não há uma identificação com o 

enunciado e, nem um, nem outro, pode se sobrepor em relação ao que une o sujeito enunciante e o que ele 

enuncia. 
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como a presença do referente, da posição sujeito e do campo correlato, se balizam na história 

e por meio de uma materialidade. Para Foucault (2007a), não pode haver uma função 

enunciativa se não tiver uma espessura material, pois é por meio dela e nela que se colocam 

em relação os jogos discursivos nos campos de utilização.  

Essa quarta característica do enunciado, carrega consigo, em sua historicidade, as 

condições de aparição que podem sofrer mutações, apagamentos (total ou parcial), repetições, 

fazendo com que o enunciado se torne singular, mas não o mesmo. Quanto à essa 

materialidade repetível, Foucault (2007a, p. 118-119) nos esclarece que  

 

ao invés de ser uma coisa dita de forma definitiva – e perdida no passado [...] o 

enunciado, ao mesmo tempo em que surge em sua materialidade, aparece com um 

status, entra em redes, se coloca em campos de utilização, se oferece a transferências 

e a modificações possíveis, se integra em operações e em estratégias onde sua 

identidade se mantém ou se apaga. Assim, o enunciado circula, serve, se esquiva, 

permite ou impede a realização de um desejo, é dócil ou rebelde a interesses, entra 

na ordem das contestações e das lutas, torna-se tema de apropriação ou de 

rivalidade. 

 

A rebeldia do enunciado está em não ser único, mas em ser multifacetado, 

circulando, servindo-se a interesses. Partindo desses pressupostos acerca do enunciado, 

entendemos que essa noção se torna imprescindível em nossa pesquisa, porque ao discutir as 

relações que se estabelecem entre os enunciados que desmoralizam o professor, podemos 

verificar que:  

a) ao buscar na exterioridade as regras de sua aparição, as regularidades presentes na 

rede enunciativa configuram estereótipos que carregam valores de verdade, a saber: não 

tem vocação, quando essa vocação está atrelada ao espírito sacerdotal; é 

responsabilizado pelo suposto fracasso do ensino; é visto como incompetente, devido à 

sua formação, considerada como insuficiente; 

b) envolve os sujeitos que participam da construção das representações do professorado. 

As posições-sujeitos são ocupadas a todo instante por sujeitos dispersos, inscritos em 

temporalidades e espaços distintos, verificados na materialização dos documentos 

tomados como monumento. São esses sujeitos que legitimam o discurso, fazendo com o 

docente seja um sujeito caracterizado negativamente; 

c) constrói a história dada a circularidade do enunciado que atravessa determinadas 

épocas, a partir da mobilização discursiva que os sujeitos inscritos em certas posições-

sujeito fazem com que o que se diz do professor seja uma verdade cristalizada, 

permitindo, em certa medida, culpabilizá-lo pelas supostas falhas no ensino; 
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d) implica um campo correlato ao possibilitar que diferentes instituições, sujeitos 

diversos que não sejam especificamente os profissionais da educação que interferem 

discursivamente a respeito da profissão docente. Talvez nesse ponto, tenhamos o cerne 

que nos leva aos saberes que circulam na sociedade sobre o sujeito-professor que, de 

parte a parte, alguém tem sempre algo a dizer e como todos dizem o mesmo discurso faz 

parecer, em muitos casos, uma verdade estanque; 

e) agencia a memória porque o que guardamos na lembrança é o que possibilita a 

validação ou rompimento com o conjunto de regras que definem o discurso que 

estereotipa o docente, a partir da filiação dos diversos sujeitos gestores e midiáticos 

quanto os próprios professores com tal valor de verdade; 

f) revela relações de poder uma vez que o discurso que desenha modelos para o 

professor se flexibiliza de acordo com a posição-sujeito assumida pelo enunciador. 

Dessa forma, as imagens disfóricas do sujeito-professor se delineiam a partir dos níveis 

de assimilação desses saberes pelos sujeitos sócio-institucionalmente constituídos, 

relevando, também, formas de resistência e de controle desses discursos, seja para 

aceitar ou descartar determinado protótipo de sujeito-professor; 

g) torna-se sempre outro, mesmo havendo um regime de materialidade repetível, ou 

seja, mesmo que o discurso sobre o sujeito-professor se torne similar, não podemos 

considerá-lo como o mesmo, uma vez que tal discursivização imbrica outras posições-

sujeito, outras temporalidades e outras condições de produção; 

h) é função dada as condições de sua emergência, as quais fazem circular feixes de 

sentidos a partir do sistema de enunciabilidade. Esse sistema evoca representações sobre 

o sujeito-professor que se entrecruzam num dado momento histórico.  

Nessa visada, são as relações estabelecidas pela função enunciativa que nos 

permitem verificar as posições subjetivas que tanto enunciado quanto sujeito podem ocupar e, 

por isso, estão em correlação e essa coexistência constitui as representações ali presentes. Em 

outras palavras, a função enunciativa se dá na articulação dialética entre a singularidade do 

enunciado e sua materialidade repetível. Esses princípios servem-nos de caminho a fim de 

entendermos o funcionamento do enunciado constituído na história e travestido de 

acontecimento. Por isso, não se pode definir o enunciado em sua totalidade fechada em si 

mesma, mas como espaço lacunar retalhado, pois não carrega consigo uma identidade própria 

que o caracteriza definitivamente, mas está nos limiares que se marcam na relação com outros 

enunciados.  
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Podemos, dessa forma, por meio da função enunciativa, elencar as caracterizações 

negativas que se tem do professor e como esses modelos irrompem nos diversos momentos 

históricos são capazes de instaurar saberes que funcionam como heranças discursivas, nas 

quais se configuram as verdades que são professadas sobre o docente. Daí podermos verificar 

nos olhares oblíquos sobre o professor, a paráfrase da negatividade que o (re)modela, pois o 

enunciado se transforma, se exclui, se apaga e se torna outro sempre que se põe em relação 

com outros, de acordo com as condições de sua aparição. 

 

1.4 Documento/monumento: os meandros do discurso 

A problemática que perpassa as ilustrações constituídas para o sujeito-professor tem 

provocado o desencadeamento contínuo de discursos que repetem semelhantes imagens sobre 

o sujeito-professor. Tais discursos se materializam em documentos oficiais e não oficiais, os 

quais se tornam legitimadores dessa discursividade sobre o professorado. Entendemos por 

discurso oficial o que representa a gestão e o não oficial representado pela mídia e pela voz do 

professor, os quais exercem papel fundamental na propagação das imagens instauradas sobre 

a classe docente, uma vez que se torna instrumento de saber nas mãos dos sujeitos inscritos 

em determinada esfera social e institucional. Destacamos o papel da mídia nesse construto de 

representações, pois a circulação de materialidades da mídia impressa no Brasil se torna 

acentuada já nas primeiras décadas do século XIX
8
. De certa forma, as representações sociais 

que se tem do docente se ampliam quando tratado a partir desses textos, por essa razão 

podemos dizer que esses discursos são produzidos historicamente, constituídos pelo conjunto 

de enunciados dispersos e heterogêneos que emanam desses lugares institucionalizados e que 

tecem os saberes que sustentam o verdadeiro de cada época.  

Nessa direção, é preciso, pois, pensar na dimensão do discurso disfórico sobre o 

sujeito-professor construído na história. Foucault (2007b) entende a história desprendida da 

linearidade e da evolução dos fatos, mas observada a partir dos acontecimentos marcados por 

rupturas, dispersões e descontinuidades. Isso é o que nos ajuda a transformar os documentos 

em monumentos, o caminho para verificar no enunciado conservado no tempo e no espaço e 

os jogos dos sentidos ali configurados (FOUCAULT, 2007a) na relação estabelecida entre 

documento, sujeito e história.  

Nesse aspecto, é importante esclarecer que, para Foucault (2007a), o documento não 

pode ser um recorte histórico que seja apenas lembrado no amontoado de documentos que se 

                                                           
8
 Várias edições dos jornais que circulavam no Brasil desde o século XIX podem ser consultadas na Hemeroteca 

Digital Brasileira da Fundação Biblioteca Nacional – RJ. Disponível em: hemerotecadigital.bn.br. 
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arquivam e podem ser consultados quando se deseja rememorar os feitos de uma época, mas 

deve ser visto nas circunstâncias de sua constituição histórica. Para Foucault (2007b, p. 8) 

 

a história é o que transforma os documentos em monumentos e que desdobra, onde 

se decifravam rastros deixados pelos homens, onde se tentava reconhecer em 

profundidade o que tinha sido, uma massa de elementos que devem ser isolados, 

agrupados, tornados pertinentes, inter-relacionados, organizados em conjuntos.  

    

Nessa ótica, os monumentos se balizam na história para instaurar uma realidade 

discursiva e, com isso, elevar o discurso ao estatuto de acontecimento. Os sujeitos e os objetos 

não preexistem, mas são constituídos discursivamente de acordo com o que se fala deles, mas 

não na inutilidade da inércia dos rastros deixados no documento, e sim na restituição desses 

dizeres, dos sentidos. É desse modo que entendemos a produtividade do documento 

multifacetado, como um conjunto de elementos que podem ser isolados, agrupados e se 

relacionam de acordo com sua pertinência, conforme nos aponta Foucault (2007a).  

Dessa maneira, é por meio da dispersão dos documentos funcionando como 

monumento que podemos observar as singularidades dos enunciados que compõem a 

materialidade repetível que insiste em imputar ao sujeito-professor a responsabilidade pela tão 

aclamada ineficiência do ensino. Os sentidos, portanto, são construídos nas relações 

estabelecidas na irrupção dos enunciados na historicidade. Essas relações, conforme esclarece 

Foucault (2007b), se dão por meio das práticas discursivas que definem como “um conjunto 

de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço [...] o exercício da 

função enunciativa” (FOUCAULT, 2007b, p. 133). Como prática, os discursos devem ser 

observados por meio dos documentos para torná-lo monumento falante. Dessa forma, toda a 

rede documental que aponta para a desqualificação do professorado só foi possível devido à 

restituição das condições discursivas que se tornaram prática na historicidade.  

A história, fora dessa perspectiva, pode ser entendida como anseio, como se 

houvesse uma única verdade para os fatos ou para os registros que apenas guardam vozes que, 

depois de ditas, se calam para constituir o documento mudo, representação legítima da 

verdade. Entretanto, esse tipo de história não interessa a Foucault (2007a), mas as práticas 

discursivas, porque assim é possível observar o que está às margens. Foucault (2007a, p. 7) 

acrescenta que 

o documento, pois, não é mais, para a história, essa matéria inerte através da qual ela 

tenta reconstruir o que os homens fizeram ou disseram, o que é passado e o que 

deixa apenas rastros: ela procura definir, no próprio tecido documental, unidades, 

conjuntos, séries, relações.  
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De acordo com esse entendimento, não se trata de observar o documento imbuído de 

um valor geral, que contempla todos os sujeitos inscritos nesse mesmo período. Trata-se de 

extrair de seu tecido documental as relações que o constituem e que permitem deslocar suas 

condições para que seja rememorado, transformado, retomado. Essa observação justifica 

nosso intuito de tratar os documentos como monumentos, significando e retroalimentando os 

enunciados sobre o sujeito-professor em circunstâncias específicas de produção, e que nos 

permitem verificar os pontos de conexão acerca da imagem do professor materializados nos 

documentos em questão.  

No enunciado que segue, trazemos a voz de Aarão Reis, engenheiro urbanista, 

também professor na escola particular de seu pai. Embora sua preocupação esteja na 

valorização do progresso e da modernização das cidades, sua voz se levanta sobre o ensino 

em artigo publicado no jornal O Globo
9
, do Rio de Janeiro, em 1875, há cento e quarenta 

anos, ainda no período imperial. 

 

ENUNCIADO 6 - Quanto de ponto de vista, que deve de presidir á refórma da instrucção publica 
no Imperio, entendemos que deve de ser unico para todos os ramos: preferir o que fôr essencial a 
tudo quanto fôr accidental, descentralizar a administração do ensino e elevar o magisterio á altura 
de sacerdócio (REIS, 1875, p. 20). 

 
Ao se referir ao ensino, mencionando os termos “essencial” e “acidental”, 

entendemos que Reis traz as vozes tanto do urbanista quanto do professor. Enquanto 

urbanista, reproduz os dizeres que estão apregoados na sociedade, uma vez que nessa época a 

ideia de que o professor deve se espelhar na figura do sacerdote é muito forte; enquanto 

professor, Reis se mostra subjetivado por esse discurso, repetindo-o ao julgar o magistério 

como “essencial” ou quando tipifica a essencialidade dada ao professor: missionário, aquele 

que cuida, zela, ampara e se dedica exaustivamente a essa função e, por isso, torna-se 

essencial. 

 Esse tipo de observação torna-se imprescindível para entendermos as postulações 

foucaultianas (2007b) acerca da restituição do caráter documental para transformá-lo em 

monumento, jorrando sentidos. Por essa razão, buscar os documentos que trazem em seu bojo 

a problemática do professor na centralidade do ensino, não significa a verificação do texto 

como um símbolo histórico. Não se trata, pois, dos discursos materializados como um 

                                                           
9 

Há edições do jornal O Globo disponíveis a partir do ano de 1840 para consulta na Hemeroteca digital 

Brasileira. Em: hemerotecadigital.bn.br. 
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documento, pois não é o documento em si que nos interessa, mas o documento se 

transformando em monumento e nos possibilitando relações de sentido.  

Por essa razão, ao (re)tomarmos os discursos sobre o professor como sujeito 

responsável e responsabilizado pelo ensino, consideramos a manifestação de um saber posto 

em jogo com as verdades em cada circunstância discursiva. O conjunto de enunciados 

historicamente marcado pela instauração de saberes traduz as forças operadas nas práticas 

discursivas que resultam nessa conjuntura de conhecimentos. Esses que demandam um 

professorado capaz em sua incapacidade, missionário em suas limitações e ativo em sua 

desvalorização. O aspecto documental se desloca para dar lugar à sua representação, por meio 

da rede discursiva que engloba o conjunto de enunciados que compõem o arquivo, conforme 

discutimos a seguir.  

 

1.5 A constituição do arquivo: o lugar da memória  

Os gestos de ruptura propostos por Foucault (2007a) como alguns conceitos que 

perpassam a noção de discurso como a FD, enunciado, história/documento/monumento, por 

exemplo, nos permitem verificar, na materialidade repetível, enunciados da atualidade 

funcionando numa rede discursiva do passado. Essa rede enunciativa provoca, em cada época 

de aparição, séries de acontecimentos que vão estabelecer feixes de verdade a partir das 

categorizações dadas ao professor, que podem ser recuperadas a partir do jogo de memória 

discursiva que constitui o arquivo.  

O arquivo, postulado por Foucault (2007a, p. 147) em Arqueologia do Saber, é 

  
de início, a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos 

enunciados como acontecimentos singulares. Mas o arquivo é, também, o que faz 

com que todas as coisas ditas não se acumulem indefinidamente em uma massa 

amorfa, não se inscrevam, tampouco, em uma linearidade sem ruptura e não 

desapareçam ao simples acaso de acidentes externos [...]. O arquivo define um nível 

particular: o de uma prática que faz surgir uma multiplicidade de enunciados como 

tantos acontecimentos regulares.  

 

Partindo dessa premissa, podemos entender que o arquivo é o sistema geral de 

formação e transformação dos enunciados, o que permite o retorno do discurso configurado 

em novo acontecimento. Neste trabalho, portanto, o agrupamento das figuras traçadas sobre o 

sujeito-professor se manifesta a partir do que “pode ser dito”, do que é (trans)formado, no que 

se pode chamar de domínio de memória dos enunciados. O arquivo é, antes, participante de 

um processo por meio do qual se atualizam as configurações de enunciados, pois é no interior 

do arquivo que os sujeitos falam. A constituição discursiva que gira em torno da imagem do 
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sujeito-professor, visto muitas vezes como incapaz de desempenhar adequadamente suas 

funções, emerge em diferentes momentos históricos na rede de enunciados que envolvem os 

saberes de cada época e as relações imbricadas que são determinadas entre as práticas 

discursivas no interior de um mesmo arquivo.   

Nessa acepção, a memória discursiva exerce papel fundamental ao pôr em jogo as 

imagens que se fazem do docente, permitindo as retomadas e/ou disjunções que não são nada 

pacíficas, uma vez que se trata de conflitos que engendram um desejo de saber e de poder pela 

regularização e hegemonia dos discursos tomados como verdadeiros. Sobre essa ideia, 

Foucault (2007a, p. 146-147) completa dizendo que o arquivo também é 

 

o que faz com que tantas coisas ditas por tantos homens, [...], nasçam segundo 

regularidades específicas; em suma, [...] se há coisas ditas - e somente estas -, não é 

preciso perguntar sua razão imediata às coisas que aí se encontram ditas ou aos 

homens que as disseram, mas ao sistema da discursividade, às possibilidades e às 

impossibilidades enunciativas que ele conduz.  

 

O que Foucault propõe não é uma relação analítica de comparações para, no interior 

do arquivo, encontrar as regularidades simplesmente. Sua proposta é a verificação das 

condições específicas que possibilitam a constituição do discurso e da possibilidade de 

rememorá-lo numa dada época. Mas não a simples retomada de qualquer lembrança, mas de 

verificar os sentidos, o verdadeiro que se imbrica nesse sistema da discursividade e que nos 

leva a obedecer “às regras de uma ‘política’ discursiva que devemos reativar em cada um de 

nossos discursos” (FOUCAULT, 2007b, p. 35) (grifo do autor).  

Para exemplificar a constituição do arquivo como lugar do alojamento da memória, 

na qual se pode reconstituir o conjunto de regras que define as dizibilidades, vejamos os 

enunciados abaixo em que os lugares em que os sujeitos-enunciadores falam são distintos, 

temos a voz da gestão, da mídia e de professores que assimilam tal discursividade e a 

reproduz. Chamamos atenção para a distância temporal entre os enunciados 7 e 10, são  cento 

e cinquenta e três anos, mais de um século e meio e a construção discursiva continua 

carregando as mesmas similaridades na estereotipagem do professor.  

 

ENUNCIADO 7 - Ainda não posso falar bem de todos estes empregados (professores), nem ao 
menos de sua maioria; e á vista de nosso estado ou falta de pessoal habilitado, o magistério 
continuará a ser entre nós salvas poucas exceções o apanágio dos indivíduos que se reconhecem 
incapazes de ganhar a vida de outro modo (LEY, 1859). 
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ENUNCIADO 8 - Haverá necessidade de abrir lhes as portas aos pretendentes incapazes, repelidos 
do commercio e das industrias, os quaes, para evitarem a miseria, se transformão em mestres 
interinos (SPINOLA, 1879).  

 

ENUNCIADO 9 - Ser professor era a escolha possível no começo da vida profissional. Tornar-se 
professor aparece como a alternativa possível e exequível de sonhar-se médico, advogado, 
veterinário etc. (LAPO e BUENO, 2003, p. 76). 

 

ENUNCIADO 10 - O sujeito se torna professor, no Brasil, por falta de opção, já que não consegue 
entrar em outros cursos superiores (IOSCHPE, 2012). 

 

Podemos notar que não se trata de coincidência a relação entre esses enunciados se 

considerarmos o tipo de discurso e os enunciadores, já que há a presença de um tipo de matriz 

discursiva marcada por sujeitos distintos. Trata-se da dispersão do discurso, do sujeito e da 

história, o que comprova a circularidade dos saberes materializados em diferentes dispositivos 

e em diferentes e épocas. No enunciado 7, Ley, é Inspetor da Instrução Pública em Mato 

Grosso, em 1859; no texto 8, Spinola é presidente da província de Goiás, em 1879. A 

materialização dos enunciados 7 e 8 ocorre à época do Brasil Império, no governo de Sua 

Majestade Real D. Pedro II; no exemplo 9, Lapo e Bueno são professoras universitárias, 2003, 

no governo de Luiz Inácio Lula da Silva e o enunciado 10, Ioschpe é economista e 

colaborador da revista Veja, quando o país está sob o governo de Dilma Rousseff. Essa 

relação que implica a posição-sujeito no discurso está ligada, de acordo com a visada 

foucaultiana (2007a), às condições específicas que possibilitam (re)significar o discurso, 

mesmo que os saberes se pareçam fechados e já marcados pela especificidade de sua época.  

Percebemos nesses enunciados um tom de ironia quando os enunciadores 

categorizam o sujeito-professor de incompetente. As regras que regem o discurso funcionam 

como legitimadoras do discurso que indicam o fracasso que assola o espírito do professorado. 

Fracassado por duas razões: a primeira, por não conseguir uma posição social de prestígio, 

desempenhando atividades profissionais elitizadas; segundo, restando-lhe o magistério, aceita 

a ideia de que ser professor é mais fácil. A docência aparece maquiada como a profissão dos 

incapazes de exercer qualquer outra profissão que tenha mais status para a sociedade. Ser 

professor parece ser a profissão possível diante de sua incapacidade. O magistério torna-se 

refúgio, consolo dos incapacitados, ou seja, a opção para quem não tem opção.  

O arquivo, nessa ótica, é a base do enunciado-acontecimento e na espessura material 

em que se dá, já está definido o sistema de enunciabilidade que caracteriza o enunciado-coisa 

na atualidade e, dessa forma, o sistema de seu funcionamento. Nesse horizonte, as imagens 
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construídas sobre o sujeito-professor tornam-se estáveis, ou seja, por meio dos possíveis 

olhares a que se pode referir ao docente, na tentativa de desenhar o modelo do bom professor, 

sobressai a paráfrase discursiva da negatividade recheada de categorizações que apontam, de 

modo geral, para sua incapacidade. 

Seguindo esses pressupostos, os saberes que perpassam a classe docente, considerada 

por muitos como incapaz, não se manifestam ou se cristalizam linearmente, na lógica do 

surgimento dos acontecimentos, um após o outro, mas na dispersão dos discursos, dos sujeitos 

e da própria história. Em outros termos, os discursos se materializam em lugares institucionais 

diversos e a voz que enuncia também ecoa em dispositivos variados, a história se constrói a 

partir da relação entre a irrupção do discurso e dos sujeitos. É importante destacar que a 

validação do discurso que constitui o arquivo se manifesta na materialidade discursiva, via 

documento, que atesta, confirma, refuta saberes instaurados na história.  

Guilhaumou e Maldidier (1994, p. 164) acrescentam que o “arquivo não é um 

simples documento no qual se encontram referências; ele permite uma leitura que traz à tona 

dispositivos e configurações significantes”, já que o dispositivo compõe um conjunto 

heterogêneo de discursos que tem uma materialidade marcada em instituições também 

heterogêneas. Foucault (2007a) explica que o arquivo, portanto, constitui o horizonte geral 

das possibilidades de descrição das FDs, a demarcação do campo enunciativo. Isso significa 

que, nessa descrição, unem-se outros conceitos como o enunciado, o discurso, as FDs, por 

exemplo. No interior do arquivo, a descrição das FDs permite observar, de acordo com 

Gregolin (2007a), “a reiteração ou o silenciamento de enunciados”, “a articulação dialética 

entre singularidade e repetição, regularidade e dispersão”. O que nos torna possível entrever, 

na dispersão de enunciados e dos lugares discursivos nos quais os sujeitos falam, certas 

regularidades nos acontecimentos discursivos que delineiam as imagens do docente, conforme 

vistos nos enunciados 7, 8 , 9 e 10.  

Entram nesse arsenal, os documentos escolhidos para as análises lidos como 

monumentos, com suas condições de emergência que colocam o sujeito-professor diante de 

ciclo de imagens e os saberes dele emanados, produzem o verdadeiro, que condicionam o 

professor a se filiar a tais imagens. Para entender a dispersão do documento que configura um 

mesmo tipo de arquivo, recortamos o enunciado abaixo da mensagem apresentada ao 

Congresso Legislativo do Estado de Goiás, pelo presidente do Estado que, por sua vez, é 

Coronel, Dr. Urbano Gouvea, em 1911, há mais de um século, momento em que a rádio torna-

se a mídia das massas sociais.  
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ENUNCIADO 11 - A instrucção publica e’ dada pelo Estado e pelos municipios. Pode se dizer que é 
incompleta, deficiente. Em geral os professores são pessoas pouco preparadas e que occupam  estes 
lugares, não por vocação mas como meio de vida. Raros tem a intuição do ensino e a dedicação 
necessaria a tão ardua e patriotica missão. Devemos todos sentir grande pesar em contemplar a 
instrucção publica tão pouco zelada, tão despresada (GOUVEA, 1911, p. 10-11). 

 

Esse enunciado mantém uma relação de repetitividade com os enunciados 7, 8, 9 e 

10 ao relacionar a ocupação do professor no magistério como um meio de vida. Entretanto, 

Gouvea lista elementos que se põem em relação ao se referir ao professor: é pouco preparado, 

não tem vocação, não sabe e não se dedica à missão de ensinar. O sujeito que fala é um sujeito 

sem formação pedagógica e que se encontra apto para denegrir a imagem do sujeito-professor. 

Eis uma das razões da relevância de se entender o documento como monumento, pois permite 

a abertura de relações entre os sujeitos e os saberes ali constituídos, além de esses mesmos 

saberes poderem dialogar com outros enunciados e, desse modo, servirem de base para o 

arquivo. Trata-se de enunciados travestidos linguisticamente de outra maneira, mas que os 

balizamentos entre os elementos que perpassam o enunciado provocam efeitos de sentido em 

circularidade.  

A dinâmica das imagens construídas sobre o professor se perpetuam na história pelas 

séries de enunciados colocados lado a lado, mas não mecanicamente, configurando-se em 

acontecimento discursivo. Dessa maneira, justifica-se o conjunto de enunciados selecionados 

para esta pesquisa, os quais revelam imagens disfóricas sobre o professorado. Além do mais, 

esses enunciados continuam a se transformar ao longo do tempo, o que permite a irrupção de 

outros discursos. A inscrição de discursos outros é possível porque a leitura do arquivo não se 

fecha, mas abre-se à memória, com a qual podemos acionar mecanismos de recuperação, 

apagamento e instauração de um novo saber a partir de outro já dado.  

Em síntese, Foucault (2007a) esclarece que o arquivo não é mero reflexo de uma 

realidade institucional ou material, também não é ou pertence a um lugar de onde se extraem 

fatos que se tornam apenas referenciais. O arquivo representa o conjunto de discursos 

efetivamente pronunciados em uma dada época que continua a existir por meio da história, é 

um sistema em que os enunciados se formam e se transformam.   

Justifica-se, assim, nossa opção em discutir os desdobramentos e deslocamentos das 

paráfrases discursivas da negatividade, o já-dito como jamais-dito, a imagem construída sobre 

o sujeito-professor recorrente em textos gestores e midiáticos, coletados na dispersão. Essas 

operações, via materialidade repetível, fazem com que, a cada instante de discursivização, o 

discurso que desenha os estereótipos sobre o sujeito-professor, principalmente a referência de 
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que o professor é “mal formado”, expressão na qual os termos e efeitos de sentidos juntam-se 

e compõem a rede de enunciabilidade de nosso interesse.  

Por essa razão, o leque de dispositivos selecionado para nosso trabalho nos leva aos 

vários discursos que atravessam as FDs que delimitam, significam, valorizam ou apagam as 

ilustrações sobre o sujeito-professor ali instauradas, capazes de promover feixes de verdades 

que são aceitas por grande parte da sociedade. Mas não se trata de atribuir qualquer sentido ao 

discurso, mas aqueles possíveis a partir da regularidade nos olhares oblíquos que se tem do 

docente. Em seguida, passamos à concepção de acontecimento discursivo no qual se ancora a 

rede de enunciabilidade acerca do professorado. 

 

1.6 Acontecimento: constituindo as tramas discursivas 

A noção de acontecimento que tomamos neste estudo parte da Arqueologia do Saber 

(2007a), visto como o conjunto das condições que tornam o discurso possível e A Ordem do 

Discurso (2007b), em que o discurso aparece como a possibilidade do caráter de novidade do 

acontecimento, como o retorno daquilo que já foi e que ainda pode ser dito. Guilhaumou e 

Maldidier (1994, p. 166) dizem que 

 

o acontecimento discursivo não se confunde nem com a notícia, nem com o fato 

designado pelo poder, nem mesmo com o acontecimento construído pelo historiador. 

Ele é apreendido na consistência de enunciados que se entrecruzam em um momento 

dado.  

 

A partir dessa proposição, o acontecimento torna-se algo que não se prevê, já que se 

tem, no próprio discurso, a possibilidade de “estabelecer uma nova noção de tempo 

(temporalidades múltiplas) e de espaço (emaranhado rede de relações)” (GREGOLIN, 2007b, 

p. 45).  

Vale destacar que a relação discursiva imbricada no acontecimento não está 

interligada às leis do pensamento ou no aparecimento da ordem das coisas, mas no 

condicionamento do conjunto das regras que possibilitam as instâncias de irrupção do 

discurso. Por essa razão, o acontecimento deve ser entendido em sua singularidade única e 

intensa, no lugar e momento da sua produção (FOUCAULT, 2007b). Para isso, é preciso 

reivindicar os sentidos para pensá-lo em sua exterioridade, nas práticas discursivas, o que 

implica, nesse processo, o esfarelamento da soberania do sujeito. Dito de outro modo, embora 

haja a inscrição do sujeito num dado acontecimento, o sujeito ocupa uma função vazia, seu 

lugar discursivo pode ser ocupado por outros sujeitos, sua posição enunciativa é, nessa 

configuração, instável. 
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No caso dos acontecimentos que retratam figuras acerca do sujeito-professor, os 

discursos (re)partem nas FDs circulantes no interior de uma mesma sociedade. Esses 

discursos são travestidos de um lugar para outro, de uma materialidade para outra, 

configurando-se em acontecimentos. Isso significa que as múltiplas maneiras da inscrição do 

discurso que (de)formam a imagem do professor e de como são discursivizadas é que 

caracterizam o acontecimento. Daí Foucault (2007a) chamar nossa atenção ao dizer que o 

acontecimento discursivo deve ser tratado na instância de seu aparecimento, ou seja, são as 

condições de emergência do discurso que constituem o status de acontecimento, e, por sua 

vez, com caráter de novidade. Para esse autor francês (2007b, p. 26), “o novo não está no que 

é dito, mas no acontecimento de sua volta”. Então, o jamais-dito é, nesse olhar, o novo do já-

dito que se manifesta via acontecimento. É importante destacar que determinado 

acontecimento entra na história pelo apagamento de outros, por isso, via materialidade 

discursiva, o acontecimento está na ordem do olhar.  

Contudo, a descrição dos discursos, na análise foucaultiana, não representa “o 

retorno ao próprio segredo da origem; é a descrição sistemática de um discurso-objeto” 

(2007a, p. 158). Não se trata apenas de considerar o retorno do discurso como novo, mas de se 

extrair dessa novidade os interstícios que o faz ser novo. Foucault (2007a) explicita que a 

constituição discursiva se dá via processos históricos-sociais e se apresenta por intermédio de 

um conjunto de enunciados efetivamente produzidos na dispersão de acontecimentos 

discursivos. No enunciado abaixo, Santa Cruz, inspetor geral da instrução de Goiás, em 1858, 

repete, de acordo com Bretas (1991), o que todos os outros governantes disseram desde os 

tempos do Brasil Colônia.  

 

ENUNCIADO 12 – Os professores estão muito longe de comprehender a sua missão, não conhecem 
metodo algum de ensino; e naõ poderiam se instruir, quando o quizessem, porque todos os meios 
para isso lhes faltão, e sobretudo não teem, e nem podem ter apego algum a um serviço tão mal 
retribuido (SANTA CRUZ, 1858, p. 3).      

 

O discurso que marca esse acontecimento, também marca os acontecimentos de um 

passado, pois se Santa Cruz reproduz tal discurso, significa que o processo de discursivização 

que tenta inculcar sobre o docente o espírito sacerdotal, já se configurou em acontecimento 

em outras situações. Vale ressaltar que os períodos coloniais e imperiais no Brasil o discurso 

sacerdotal predomina sobre a boa formação científica do professor. Aliás, nesses períodos, 

professor preparado é sinônimo de professor que tem vocação. 
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A dimensão discursiva presente no enunciado 12 evoca a instauração de saberes que 

mostram o professor desprovido de habilidades e de formação adequada, mas é muito mais 

desprovido do entendimento de que missionária é sua função docente. É a ideia do já-dito, 

configurado novamente como jamais-dito, ou seja, o novo discurso tende a anular o velho e se 

tornar o verdadeiro. Foucault (2007b, p. 22) elucida que 

 

os discursos que estão na origem de certo número de atos novos de fala que os 

retomam, os transformam ou falam deles, ou seja, os discursos que, indefinidamente, 

para além de sua formulação, são ditos, permanecem ditos e estão ainda por dizer. 

(grifo do autor). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Por meio das retomadas dos discursos, os já-ditos, os valores de verdades são 

validados graças ao agenciamento da memória, o que nos leva à filiação ou rejeição de 

determinada FD. O acontecimento se dá no engendramento dos discursos que tomamos como 

nossos. Em outras palavras, não é o fato em si que toma a dimensão do acontecimento, mas 

como esse evento é discursivizado na sociedade, provocando efeitos de sentido. Como 

podemos notar no enunciado 12, não é o espírito de denúncia e de instauração de modelos que 

garantem o status de acontecimento ou da verdade incontestável, mas as relações entre os 

saberes e sujeitos ali instituídos.  

Isso posto, os acontecimentos discursivos podem trazer consigo um caráter de 

repetitividade, já que as condições de aparição se dão sob determinações históricas. É 

importante destacar que a repetitividade do discurso não está nas formulações estruturais da 

língua, está, pois, na articulação entre os saberes. Nesse sentido, Foucault (2007b, p. 56) nos 

diz que ao analisar o discurso 

 

não é para reencontrar as estruturas anteriores, estranhas, hostis ao acontecimento. É 

para estabelecer as séries diversas, entrecruzadas, divergentes muitas vezes, mas não 

autônomas, que permitem circunscrever o “lugar” do acontecimento, as margens de 

sua contingência, as condições de sua aparição. (grifo do autor) 

   

Dessa maneira, os discursos que se alojam nos acontecimentos são, também, o lugar 

das divergências, mas não são totalmente independentes. Trata-se de verificar as condições de 

emergência desse discurso e os mecanismos que o tornam latentes, como a paráfrase 

discursiva da negatividade que afeta o professorado. Segundo Navarro-Barbosa (2004, p. 

108), 

considerar o discurso como acontecimento significa abordá-lo na sua irrupção e no 

seu acaso, ou seja, despojá-lo de toda e qualquer referência a uma origem 

supostamente determinável ou a qualquer sistema de causalidade entre as palavras e 

as coisas. 
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O acontecimento, portanto, não se filia a um momento específico para dali servir-se 

de fonte a outros acontecimentos. O acontecimento se dá na circulação do discurso na 

história, entendida por Foucault (2007a) como o lugar das práticas discursivas. Por intermédio 

dessas articulações, os acontecimentos dispersos se arrumam numa cadeia de movimento 

lento, que, pouco a pouco, vão constituindo uma linha de comunicação e transmissão entre 

eles. Descrever um enunciado, dessa forma, é apreendê-lo como um acontecimento que 

irrompe num tempo e lugar determinados, mesmo que haja o apagamento do sujeito 

enunciador, pois as condições de possibilidades do discurso não estão atreladas a um único 

elemento, mas estão no jogo enunciativo.  

Se para Foucault (1979, p. 5), o enunciado é sempre um acontecimento, “o problema 

é ao mesmo tempo distinguir os acontecimentos, diferenciar as redes e os níveis a que 

pertencem e reconstituir os fios que os ligam e que fazem com que se engendrem, uns a partir 

dos outros”. O caráter de acontecimento é gerado constantemente, autorizando e 

desautorizando os já-ditos. Em outras palavras, a partir da puxada do fio que subtrai a imagem 

do professor, como aquilo que já foi dito, entrelaça-se a outros fios discursivos que, de 

alguma forma, revelam as FDs que atravessam discursos que são considerados verdadeiros e 

produzem, com isso, situações vexatórias para o docente que se vê às margens da sociedade 

que o cria. Talvez esse seja o grande fôlego que possibilita verificar a sustentação do discurso 

que tende a vincular a imagem do professorado ao profissional que é mal formado, sem 

vocação e que não cessa de irromper em diversos dispositivos, em diversas materialidades. 

Segundo Foucault (2007b, p. 57-58) 

 

o acontecimento não é imaterial; é sempre no âmbito da materialidade que ele se 

efetiva, que é efeito; ele possui seu lugar e consiste na relação, coexistência, 

dispersão, recorte, acumulação, seleção de elementos materiais; não é o ato nem a 

propriedade de um corpo; produz-se como efeito de e em uma dispersão material. 

 

Esse posicionamento foucaultiano é imprescindível para considerarmos a 

materialidade selecionada para este trabalho como acontecimento, pois os enunciados se 

efetivam, se excluem em alguns momentos, se integram, acumulam. Essa relação imbricada 

no acontecimento muitas vezes revela o modelo paquidérmico de professor instaurado pela 

gestão e pela mídia, mesmo quando associado ao sacerdócio. Essas imagens se tornam 

preponderantes, uma vez que a partir da repetição incessantes de tais perfis, a (re)modelagem 

tende a influenciar no modo de a sociedade conceber a profissão docente. É por essa razão 

que se torna necessário desmontar sua aparente obviedade e percorrer seus princípios de 
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organização e não filiar-se somente na arbitrariedade da verdade que se quer afirmar. Para 

Foucault (2007a, p. 28), 

 

é preciso estar pronto para acolher cada momento do discurso em sua irrupção e 

acontecimentos, nessa pontualidade em que aparece e nessa dispersão temporal que 

lhe permite ser repetido, sabido, esquecido, transformado, apagado até nos menores 

traços, escondido bem longe de todos os olhares, na poeira dos livros. Não é preciso 

remeter o discurso à longínqua presença da origem; é preciso tratá-lo no jogo de sua 

instância. 

 

A noção de acontecimento, portanto, está na ordem da irrupção, daquilo que rompe 

com as regularidades de e em uma dada FD. Além disso, o acontecimento é tomado como 

multiplicidades no redobramento heterogêneo de vários acontecimentos redistribuídos em 

zonas distintas de visibilidade (FOUCAULT, 2000). As condições de emergência da maioria 

dos enunciados coletadas estão numa base discursiva que não cessa de ecoar, uma vez que a 

educação é vista, por muitos, como veículo de ascensão política e social. Contudo, nesse 

ínterim, a figura do sujeito-professor como centro da responsabilização do ensino passa, 

dentre os possíveis olhares, dos mais elevados altares ao lugar da imolação, este mais 

enfatizado pelos gestores e mídia, o que instaura um modelo fracassado de profissional.  

Mas essas imagens só se tornam legítimas a partir dos “sujeitos que falam; ninguém 

entrará na ordem do discurso se não satisfizer a certas exigências ou se não for, de início, 

qualificado a fazê-lo” (FOUCAULT, 2007b, p. 37). Dito de outro modo, a emergência do 

discurso como acontecimento está na base de quem pode dizer, quem está qualificado a dizer. 

Para Foucault (2007a), o lugar do acontecimento discursivo é o lugar em que os enunciados se 

agrupam para ocupar lugar também no arquivo, os mecanismos que o despojam de si mesmo 

para revelar as verdades ali constituídas, as relações ali imbricadas, com seus poderes e 

perigos. Em seguida, discutimos as concepções que permeiam o discurso, que é controlado, 

interditado e provoca, em cada época, valores de verdade. 

  

1.7 O sujeito nas tramas do discurso: formas de controle e produção de verdade 

Foucault (2007a), em suas empreitadas teóricas, coloca a temática do sujeito no 

centro ao discutir a constituição do discurso. Em Arqueologia do Saber (2007a), Foucault 

acredita que o sujeito se dá, de uma vez por todas, na história, ele é parte e se torna sujeito em 

seu interior. Esse teórico também descarta toda e qualquer possibilidade de o sujeito ser visto 

como centro de todo conhecimento, bem como manifestar-se apto a escolher e dizer verdades 

dadas na história. O sujeito ajusta-se ao funcionamento do discurso, demarcando e sendo 

demarcado tanto pela língua quanto pela história. Está em foco a descentralização do sujeito: 
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um mesmo sujeito é, de fato, outro. O equívoco, a dispersão e a heterogeneidade são, 

portanto, constitutivos do sujeito e dos discursos. 

Dessa forma, as reverberações foucaultianas acerca do sujeito nos ajudam a 

compreender como os discursos que circulam e fazem sentido numa dada esfera social. Ou 

seja, o sujeito se inscreve em determinada FD e os saberes que constituem os discursos ali 

alojados, podem ou não ser aceitos por outros sujeitos. Guilhaumou e Maldidier (1989, p. 66) 

elucidam:  

o sujeito se constrói em uma dispersão de enunciados da qual ele é o elemento 

unificador, sem, entretanto, introduzir a homogeneidade no interior da 

heterogeneidade. Nesse caso, o sujeito se instala nos dispositivos de arquivo – 

espaços não institucionais, mas historicamente comprovados pela diversidade do 

arquivo – e intervém no exato momento em que algo é enunciado, relatado, 

categorizado, conceituado. 

 

 

Nesse sentido, a articulação entre sujeito, discurso e história exibe as lutas entre 

forças em conflitos, as redes de contingências que fizeram aparecer certos dizeres em 

momentos específicos de enunciabilidade. Em outras palavras, as condições específicas no 

momento da produção discursiva vão determinar as escolhas enunciativas possíveis que vão 

carregar os valores de verdade a que os sujeitos podem se filiar. 

Tal compreensão sobre sujeito nos leva a pensar nas ilustrações forjadas para o 

professorado: (ir)responsável por si mesmo e pelo outro, constituindo-o em sujeito da 

educação, mas um sujeito supostamente fracassado, dadas as imagens que o delineiam. Desse 

modo, sobre a constituição do sujeito, Foucault (1995, p. 231) nos diz que é preciso “criar 

uma história dos diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos tornam-se 

sujeitos”. Sobre isso, Foucault (1995, p. 231-232) nos explica que podemos entender a 

constituição do sujeito nos processos de objetivação e de subjetivação. O primeiro trata das 

práticas divisórias, nas quais “o sujeito é dividido em seu interior e em relação aos outros”, os 

sujeitos podem se dividir em doente e sadio, são e louco, por exemplo. A subjetivação liga-se 

ao “modo pelo qual o ser humano torna-se sujeito”. Esses processos transformam os seres 

humanos em objetos do conhecimento a partir das relações de poder que instauram jogos de 

verdade.  

Nessa esteira, podemos associar os modos de objetivação presentes nas imagens que 

se tem do professor, dividido entre o sujeito preparado e o inábil; o sem vocação e o 

missionário; o capaz e o incompetente. Por meio dessas práticas divisórias estabelecidas pelo 

saber institucional da gestão e do social no midiático, vão, de alguma forma, subjetivar os 

sujeitos institucionalizados, sociais e o próprio docente ao considerar tais caracterizações 
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dadas como verdadeiras.  Para Fonseca (2003, p. 26), todas as vezes que houver referência 

“aos processos de objetivação e subjetivação, será sempre em relação ao indivíduo. E, além 

disso, o termo sujeito expressará o resultado da constituição do indivíduo ante os mecanismos 

de subjetivação presentes da atualidade”. Nesse sentido, enquanto a subjetividade tende a 

individualizar o sujeito, a subjetivação o coletiviza. É dessa forma que tomamos as imagens 

criadas sócio-historicamente sobre o sujeito-professor, na subjetivação que alcança o saber 

coletivo, que individualiza o sujeito dividido por meio das práticas discursivas. No enunciado 

que segue, materializado já no século XXI, trazemos as vozes de professores que estudam 

sobre a qualidade do ensino no Brasil. 

  

ENUNCIADO 13 - A escola realmente tem as qualidades extremas que denotam o modelo sacerdotal 
cantado pelo senso comum e o modelo paquidérmico desenhado pelas avaliações oficiosas, o 
educador reproduz as qualidades de sua escola, ora martirizando-se, ora aceitando a imolação nos 
altares das estatísticas. O educador que faz a educação é, por sua vez, pensado e dirigido; também o 
são os processos de efetivação, de avaliação e legitimação das qualidades educacionais que têm por 
parâmetro o objeto muito aquém da justiça política e social (MALHEIROS; SILVA, 2008, p. 10). 

 

Nesse enunciado podemos extrair duas imagens construídas historicamente sobre a 

classe docente que se apresentam de modo incoerente, mas, mesmo na incoerência, revela o 

sujeito-professor subjetivado nessa condição imagética apresentada. A primeira imagem é a 

do modelo sacerdotal das escolas; a segunda, o modelo paquidérmico do ensino traçado nas 

avaliações oficiais. Colado a essas imagens está o sujeito-professor que reproduz essas 

qualidades: ora missionário, ora ridicularizado pelos resultados das avaliações, não sabe 

ensinar. Essa construção discursiva não se refere apenas aos docentes mencionados no 

enunciado, mas aos próprios professores que denunciam essa proposição imagética à classe 

trabalhadora a que pertencem. Dessa forma, Malheiros e Silva também se mostram 

subjetivados por esses saberes de tal forma que os reproduzem. São os professores que se 

subjetivam a partir desses discursos, afinal, frente às essas imagens desenhadas na sociedade 

fica difícil se contrapor, uma vez que sua voz não tem força suficiente para desmitificar tais 

imagens apregoadas por outras vozes consideradas pelo senso comum como as mais legítimas 

que as do docente. É nessa maquinaria discursiva que essas imagens continuam em 

funcionamento.  

Dessa forma, é preciso apontar para o contingente dos modos de subjetivação e 

entender, de acordo com Foucault (1995, p. 239), que “talvez, o objetivo hoje em dia não seja 

descobrir o que somos, mas recusar o que somos”. Essa recusa de quem somos está também 
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na ordem do que esse teórico considera modos de objetivação, que se constrói no processo de 

constituição do sujeito, o qual passa de objeto a sujeito do conhecimento, de acordo com as 

delimitações a que se submete.  

Essas condições estabelecem os jogos de verdades e a inscrição das regras, que 

compõem o campo do verdadeiro e do falso, as quais autorizam o que pode ser dito pelo 

sujeito. Nessa direção, fazemos relação do sujeito com as formas de controle do discurso, 

tratada por Foucault (2007b) em A Ordem do Discurso, dada o envolvimento do sujeito em 

sua constituição atrelado ao discurso que constitui não só os saberes a que os sujeitos se 

relacionam, mas às verdades e aos poderes que se imbricam no discurso.  

Assim, os discursos que perpassam o domínio das verdades instituídas para o sujeito, 

perpassam também pelas relações de poder em um rearranjo dos acontecimentos discursivos 

que, são, de certo modo, controlados. Por isso, a preocupação de Foucault (2007b) em 

verificar como certos saberes surgem num determinado momento histórico, quais as 

condições de sua emergência e de que maneira são tomados como verdadeiros a cada vez que 

é (re)tomado. Foucault (2007b, p. 8-9), supõe que 

 

em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm 

por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 

esquivar sua pesada e temível materialidade. 

 

Nessa abordagem, o discurso, tal qual o saber, não se dá na neutralidade, não é 

desinteressado, vincula-se ao poder, mas não para traduzir as lutas e as dominações entre 

classes, e sim pelo controle sobre o discurso. Nesse sentido, o discurso como mecanismo de 

controle do próprio discurso é selecionado e organizado, como uma maneira de 

evitar/propagar o discurso em determinadas classes sociais. Para mostrar como o discurso é 

controlado na sociedade, retomamos parte do enunciado 13, de 2008, que compõe o artigo 

intitulado Quem faz, não pensa; quem pensa, não faz: reflexões sobre a qualidade da 

educação no Brasil. 

 

ENUNCIADO 13 - O educador que faz a educação é, por sua vez, pensado e dirigido; também o são 
os processos de efetivação, de avaliação e legitimação das qualidades educacionais que têm por 
parâmetro o objeto muito aquém da justiça política e social (MALHEIROS; SILVA, 2008, p. 10). 

  

Partindo dessa visão, a demarcação dos lugares que circulam o discurso sobre o 

sujeito-professor não significa o restrito cumprimento de uma ordem discursiva, como uma 

prescrição social a partir daquilo que é possível dizer a respeito do sujeito professor. O que se 

observa a partir da expressão “o educador que faz a educação, é, por sua vez, pensado e 
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dirigido” é que tal discurso que pensa e dirige a imagem que se tem do sujeito-professor 

produz valores de verdade e atribui a esse verdadeiro efeito específico de poder. Ou seja, fica 

o dito de que não é o próprio docente que dirige os processos que definem sua profissão, nem 

mesmo os mecanismos de avaliação que legitimam a qualidade da educação, há outros 

sujeitos que são investidos de poder legítimo para atestar, direcionar o que deve e pode ser 

pensado a seu respeito e a respeito da educação como um todo. Dessa maneira, no discurso, a 

verdade aparece camuflada e a que prevalece é a do sujeito que detém o poder. Esse tipo de 

discurso é margem para outros que desenham as imagens disfóricas sobre o sujeito-professor 

e sempre que são discursivizados, estabelecem o estatuto da novidade em seu retorno. 

Segundo Foucault (2007b), em cada sociedade é preciso reconhecer qual o a verdade 

que qualifica um discurso como verdadeiro, que discursos ela acolhe e faz circular como 

verdade, que técnicas e procedimentos são utilizados para a obtenção da verdade. Daí esse 

teórico nos apresentar uma série de procedimentos para o discurso moldado pela vontade de 

verdade e pelo poder. Esse teórico francês (2007b) nos diz que nem todos têm o direito de 

dizer o que querem em qualquer situação, há alguém legitimado a dizer, há um tipo de direito 

privilegiado do sujeito que pode falar. Aí está o mecanismo de validação do discurso que gera 

imagens do docente: quem está autorizado a falar sobre o professor? Entendemos que tanto a 

gestão quanto a mídia se colocam e são colocados nesse lugar privilegiado. O sujeito-

professor, em certa medida, é silenciado, não é audível. 

Desse ponto do sistema de interdição do discurso, irrompe a vontade de verdade, 

como um sistema de exclusão, daquilo que será considerado verdadeiro e falso. Mas isso não 

ocorre de maneira arbitrária, dependente das condições de produção. São essas condições que 

permitem esse ou aquele discurso sobre o sujeito-professor, mas quando se trata da relação do 

saber com a vontade de verdade, é possível observar, nessas condições específicas do 

discurso, que a vontade de verdade sobre o docente atravessa os séculos como um sistema de 

exclusão sistematicamente constituído na história. 

A vontade de verdade está vinculada institucionalmente e como um sistema de 

exclusão dos discursos exerce forte poder de coerção sobre esses discursos que maculam a 

representação traçada sobre o professorado. O valor de verdade, ou a vontade de dizer o 

discurso verdadeiro, conforme aponta Foucault (2007b), atribuído aos dizeres que procuram 

cercear o sujeito-professor, se dá por intermédio da regularidade da materialidade discursiva 

que (re)significa e permite o afloramento do ciclo de verdades que são representadas na 

história.  A verdade, dessa maneira, não é uma instância absoluta, mas um conjunto de 

procedimentos históricos que permite que os discursos sejam considerados como verdadeiros 
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ou falsos (FOUCAULT, 2007b). Em nosso corpus, os enunciados selecionados revelam 

regularidades que estabelecem sentido entre si e instauram verdades a partir da política de 

construção de estereótipos sobre o sujeito-professor. 

Foucault (2007b) também nos diz que há um desnivelamento entre os discursos, 

entre aqueles que podem ser ditos e que são ditos a partir do que já foi dito, permitindo 

construir nos discursos, retomá-los, transformá-los. Assim, a repetição do discurso que 

minimiza o professor não está sendo somente repetido, está se configurando em novo 

acontecimento, pois o que se tem é um retorno do já-dito, reconfigurado pelas novas 

condições de produção, pelos novos sujeitos que falam, mesmo que seja o mesmo dizer.  

A partir disso, Foucault (2007b) menciona o lugar de difusão do discurso, como uma 

doutrina, na qual os sujeitos, também difusos na sociedade, filiam-se a determinado discurso, 

reconhecendo nele o verdadeiro, como um mecanismo de pertença. Nesse sentido, podemos 

dizer que os estereótipos traçados para o professor como incompetente, despreparado, por 

exemplo, acabam representando a verdade que pertence ao sujeito-professor, não uma 

imagem criada por determinado sujeito.  

Essa ordem do discurso proposta por Foucault (2007b) vai permear a apropriação 

social dos discursos. É no social em que todos esses procedimentos do discurso, desde o 

entendimento sobre a interdição até a difusão do discurso como doutrina é que vai, de fato, 

gerar os regimes de verdade com o qual o sujeito pode eleger o que é verdadeiro e o que é 

falso por meio da materialização do discurso, na qual se podem verificar as condições de 

produção do discurso, extrair as regularidades que configuram o discurso.  

Desse modo, pelo princípio da exterioridade, que permite a materialização do 

discurso, é que a rede discursiva aparece em forma de acontecimento, postas em jogo as 

relações entre os elementos que o constituem, capaz de produzir verdades a partir da 

materialidade do discurso. Para Foucault (2007b, p. 43-44)  

 

a educação, embora seja, de direito, o instrumento graças ao qual todo indivíduo, em 

uma sociedade como a nossa, pode ter acesso a qualquer tipo de discurso, segue, em 

sua distribuição, no que permite e no que impede, as linhas que estão marcadas pela 

distância, pelas oposições e lutas sociais. Todo sistema de educação é uma maneira 

política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e 

poderes que eles trazem consigo. 

 

Sob essa ótica, o discurso sobre a educação carrega saberes que podem se manter ou 

se modificar de acordo com os poderes que o permeiam. O sistema educacional é, nessa 

perspectiva, o espaço onde os indivíduos têm acesso a muitos discursos. É a maneira política 

de manter ou modificar a apropriação dos discursos, com os saberes, poderes e perigos que 
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eles trazem consigo. A partir das formas de controle do discurso, podemos dizer que, em 

muitos discursos, o docente se torna refém dessas imagens que também sequestra, de certa 

forma, o próprio saber do professor para dar lugar aos saberes legitimados como o discurso da 

gestão e da mídia. 

Nesse horizonte, ao observar os discursos nos dispositivos gestores e midiáticos que 

surgem por uma vontade de verdade, a partir de um poder de coerção sobre os outros 

discursos, é possível notar as condições de possibilidades que permitem às imagens dadas ao 

professorado emergirem como verdade para, em certa medida, controlá-los. No próximo 

capítulo, discutimos, em específico, três formulações imagéticas sobre o sujeito-professor 

presentes nas manifestações interdiscursivas no fio dos discursos institucionalizados. Para 

isso, tomamos como ferramenta teórico-metodológica o conceito de trajeto temático tratado 

por Maldidier e Guilhaumou (1994), Charaudeau e Maingueneau (2006), conforme 

discutimos a seguir. 
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CAPÍTULO 2 

PROFESSOR: PROFISSÃO DO ENTREMEIO 

A escola aldeã 

Lá no fim do logar aquella casinhola 
musgosa, negra e triste, olha, amigo, é a escola; 

é a escola, ainda não serena e restaurada. 
 

O mestre é banido; um triste; um operario 
da seara de Deos; um martir sem sudario;  

uma victima incauta apesinhada; um homem; 
que a humildade e a pobreza aviltam e consomem.   

 
Julio de Castilho (1872)  

 

Considerando a construção discursiva que molda a figura do sujeito-professor nesse 

poema escrito por Castilho em 1872, extraído do Jornal A Instrucção Pública, há cento e 

quarenta e três anos, podemos perceber, entre os olhares oblíquos sobre o professorado, a 

irrupção da paráfrase discursiva que desqualifica a classe docente. Nessa ótica, os 

mecanismos acionados na construção desses saberes oriundos dos documentos-monumentos 

gestores e midiáticos constroem categorias discursivas sobre o sujeito-professor. Nessa 

direção, há o discurso latente que confere a esse sujeito o status de ferramenta principal no 

processo educacional. Entretanto, podemos dizer que não há engrenagem principal, mas peças 

que aliam e formam essa engrenagem, é todo um conjunto discursivo entrelaçado. É todo o 

universo gestor, governamental, administrativo que se soma ao saber do docente e à aplicação 

do aluno, todas essas peças precisam funcionar. Contudo, as falhas existentes na educação, 

enunciadas na dispersão da história, são justificadas principalmente pela figura do docente. 

Elimina-se desse conjunto os mecanismos que fazem funcionar o ensino, deixando na 

centralidade o sujeito-professor.  

É a partir dessas fendas que surgem os discursos, entre eles o que carrega o saber de 

que o docente é a ferramenta principal no processo educacional. Isso faz com que o 

professorado, muitas vezes, assimile essa ideia, mas não entende a contradição existente nesse 

discurso: o professor é a figura principal da educação, mas não é valorizado. Nesse sentido, 

toda a rede discursiva que recai sobre o sujeito-professor é possível pelo agenciamento da 

memória discursiva a partir do conjunto de enunciados que compõe o arquivo desta análise. 

São esses enunciados retirados de documentos gestores e midiáticos que tomamos como 

monumentos e, por isso, nos permitem questionar: que imagem é preciso construir sobre o 
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professor? Desse modo, consideramos a posição-sujeito de onde os interlocutores falam e 

verificamos, apoiados em Foucault (2007a, p. 37), como as “coerções do discurso: as que 

limitam seus poderes, as que dominam suas aparições aleatórias, as que selecionam os sujeitos 

que falam” produzem os efeito de realidade a partir da verdade que ser atestar.  

Portanto, neste capítulo, tomamos, de início, o conceito de trajeto temático como 

ferramenta teórico-metodológica de análise dos enunciados-monumentos para, em seguida, 

discorrermos sobre as representações que se tem do professor, por meio de três eixos 

temáticos. No primeiro eixo temático, discutimos como a circulação do discurso que ilustra o 

sujeito-professor como “missionário”, provoca, em alguns momentos, uma velada valorização 

da classe. No segundo, tratamos os enunciados que (re)modelam o docente 

“responsabilizado/culpabilizado” pelo suposto fracasso do ensino. Por fim, discutimos os 

enunciados que apontam o professor como incompetente, o profissional que não sabe e, por 

isso, precisa ser tutelado. Encontramos contrastes nesses trajetos, pois a imagem construída 

sobre o docente perpassa o jogo de representações que o configuram sendo sujeito-salvador, 

sujeito-culpado e sujeito-incompetente. Forma-se, dessa maneira, uma rede discursiva 

oscilante no modo de conceber a figura o docente, mas que corrobora os efeitos de sentido e 

de realidade que colocam o professorado no centro do processo educacional, conforme vemos 

a seguir.  

 

2.1 Trajeto temático: caminhos possíveis 

Como tratar a questão do discurso favorece o imbricamento de conceituações, a 

noção de tema torna-se pertinente, uma vez que sua emergência, em situações determinadas, 

perpassa a massa discursiva que constitui o arquivo. Nesse sentido, Guilhaumou e Maldidier 

(1994, p. 165-166), explicam que 

 

a noção de tema não remete, aqui, nem à análise temática, tal como é praticada pelos 

críticos literários, nem aos empregos que dela se faz na linguística. Essa noção 

supõe a distinção entre “o horizonte de expectativas” – o conjunto de possibilidades 

atestadas em uma situação histórica dada – e o acontecimento discursivo que realiza 

uma dessas possibilidades, inscrito o tema em posição referencial. (grifo dos 

autores) 

 

Nessa ótica, podemos entender o tema como ponto de partida para a abertura do 

“horizonte de expectativas” e dos acontecimentos discursivos que os realizam. Assim, os 

temas, num dado arquivo, são mobilizados num conjunto de possibilidades presentes no 

interdiscurso e servem-se de mecanismo discursivo na descrição do enunciado. Ou seja, os 

temas emergem no enunciado e se colocam em relação de acordo com as condições em que o 



63 
 

discurso é produzido. Foucault (2007a), ao levantar a questão do tema, explica que há um tipo 

de distinção entre as possibilidades enunciativas atestadas em uma dada situação enunciativa. 

O acontecimento discursivo, no qual se realiza uma dessas possibilidades, de certo modo, 

também se entrecruza em certas circunstâncias a partir da espessura material e repetível do 

enunciado, reconfigurando-se em outros enunciados e, por conseguinte, em outros 

acontecimentos discursivos.  

É dessa maneira que os trajetos temáticos vão se constituindo, gerenciando, 

agenciando ou apagando diferentes saberes a partir das regularidades encontradas na 

dispersão dos enunciados. Para Guilhaumou e Maldidier (1994), no texto Efeitos do Arquivo, 

essa mobilização conceitual se torna relevante porque está intimamente ligada às postulações 

da AD ao considerar o discurso constituído na historicidade, na funcionalidade do enunciado 

e, também, nas postulações de Foucault (2007a), como a nova possibilidade de se ler o 

arquivo. Ou seja, a noção de trajeto temático está atrelada às formas de analisar os temas que 

emergem dos discursos em circunstâncias determinadas. Daí a proximidade desses estudiosos 

(1994), principalmente com Foucault (2007a), pois os trajetos temáticos estão na base das 

FDs em que os temas se configuram. 

Sobre isso, podemos dizer que em meio aos olhares oblíquos sobre o docente, o 

surgimento da paráfrase discursiva da negatividade torna uma das possibilidades de realização 

das circunstâncias enunciativas que perpassam determinada FD. Para Gregolin (2008, p. 25) 

“os enunciados da formação discursiva inserem-se em um campo em que podem ser 

estabelecidas identidades formais, continuidades temáticas, translações de conceitos, jogos 

polêmicos, segundo regras específicas das práticas discursivas em um certo espaço de tempo”. 

Nesse sentido, por meio do arquivo que constitui nossa análise, podemos apreender as 

temáticas que compõem os enunciados-monumentos e como fazem sentido na rede discursiva 

que traça estereótipos sobre o sujeito-professor. Essas representações, que transitam nas 

diversas esferas sociais e em diferentes épocas, provocam conflitos e tensões a partir da 

relação estabelecida entre os sujeitos com esses discursos e com a vontade de verdade que 

assevera as FIs que se tem do professor por grande parte da sociedade.  

Nessa ordem, podemos dizer que as séries de relações discursivas que envolvem a 

figura do professorado são postas em funcionamento pelo que pode ser dito, uma vez que o 

sujeito-enunciador também acredita ser a fonte de seu dizer. Então, a letra escarlate da culpa 

que o professor carrega quando o assunto é a desqualificação do ensino, está, em cada 

movimento discursivo, definido de acordo com as condições de sua produção. 
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Nesse horizonte, as temáticas que circulam nos enunciados selecionados em nossa 

pesquisa têm nos revelado a determinadas categorias discursivas que configuram os perfis que 

minimizam a figura do docente, tais como “missionário”, “incapaz”, “mal formado”, embora 

a primeira soe, de início, como positiva. Essas categorizações funcionam, nos diferentes 

momentos históricos, como estratégias discursivas e como parâmetros de verdade, os quais 

apontam, em certas circunstâncias enunciativas, para o professor como o sujeito culpado pela 

suposta crise educacional.  

Guilhaumou e Maldidier (1994) observam que a materialidade repetível, notada 

também ao esmiuçar o trajeto temático, revela-se como nova retomada, deixando entreabertas 

lacunas entre os discursos. Daí a possibilidade de termos o novo na repetição. Essa posição 

desses autores está associada ao conceito de acontecimento pautado em Foucault (2007a), 

para ele, os acontecimentos carregam consigo valores de novidade pelo fato de retornarem em 

outros momentos. Dessa forma, Guilhaumou e Maldidier (1994), ao se referirem ao 

acontecimento discursivo, explicam que ele não está relacionado com o acontecimento 

idealizado pelo historiador. Trata-se, pois, de compreender o acontecimento na dispersão dos 

enunciados que se entrecruzam em determinado momento sócio-histórico. São essas 

possibilidades materializadas em diversos dispositivos, nos quais emergem os discursos e os 

validam, fazem com que a mobilização do conceito de trajeto temático seja pertinente para 

entendermos as interfaces dos discursos que geram as representações que desqualificam o 

professor em oposição aos que o qualificam. 

Nesse horizonte, estando a noção de trajeto temático imbricada no conceito de 

arquivo e de enunciado na visada foucaultiana, Charaudeau e Maingueneau (2006, p. 480) nos 

dizem que essa noção  

 

procede, em razão da tríplice funcionalidade histórica do enunciado do arquivo, de 

uma sequência de enunciados significativa do itinerário de um assunto, da formação 

de um conceito e da organização de um objeto. Ela não se relaciona ao simples 

estudo da progressão temática efetuada pela análise textual. Somos confrontados 

com uma descrição discursiva complexa, que nos mergulha, através da leitura de 

arquivos, em uma multiplicidade de redes de enunciados. 

 

Para esses autores, não se trata de estabelecer uma linha temática e nela nos apoiar 

ou de considerar uma ordem progressiva de enunciados. Trata-se de estabelecer a 

funcionalidade do trajeto temático a partir das multiplicidades de redes de enunciados a que a 

temática se inscreve e, por sua vez, revela os saberes instaurados na sociedade, os quais vão 

constituir o arquivo. Para nós, a funcionalidade do trajeto temático, com base em Guilhaumou 

e Maldidier (1994), está, portanto, associada à compreensão que temos dos vieses discursivos 
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que incidem na figura do sujeito-professor que se apresentam e se movimentam no arquivo. É 

importante destacar que esse movimento discursivo que acusa o professorado existe pela 

presença do discurso que ilustra o lado positivo da figura docente. Daí o entendimento de que 

um discurso pode-se se tornar outro.  

Em termos analíticos, Gregolin (2007a) acrescenta que o trajeto temático, marcado 

por feixes de relações e de deslocamentos, proporciona a visualização das regularidades no 

interior da dispersão do arquivo. Ou seja, podemos notar as correlações estabelecidas nos 

enunciados e como essas correlações determinam o movimento do trajeto temático, o qual 

pode se apresentar de modo instável na rede de inteligibilidade de certas escolhas temáticas 

num dado momento histórico, com os saberes de cada época.  

Nessa perspectiva, considerando a construção discursiva que constitui nosso corpus, 

distinguimos três trajetos temáticos, os quais são esboçados no encontro dos enunciados 

dispersos na história. Enunciados reveladores de modelos que estereotipam o sujeito-professor 

e que, de alguma forma, têm provocado mal-estar à classe docente, haja vista que tais trajetos 

refutam outros temas que têm efeito de valor positivo em relação à docência. Tais imagens 

referem-se ao:  

(1) professor missionário; 

(2) professor (ir)responsável/culpabilizado;  

(3) professor incompetente e sem formação. 

Os agrupamentos em torno desses trajetos temáticos estão inseridos em uma rede 

interdiscursiva observada por nós em textos que abrangem enunciados recolhidos desde os 

meados do século XVIII. Essa rede é atravessada pela prática discursiva que configura o 

campo dos dizeres que (des)estabilizam os discursos acerca do sujeito-professor. Tais 

enunciados circulam na sociedade como se fossem características inerentes desse sujeito e 

mesmo depois continuam arraigadas ainda na segunda década do século XXI. Por essa razão, 

apoiados em Charaudeau e Maingueneau (2006), podemos dizer que os trajetos temáticos com 

os quais trabalhamos são trajetos de longa duração, pois o presente encontra heranças em 

tempos idos consideráveis. A construção dos enunciados que desenha o sujeito-professor no 

viés “missionário”, “(ir)responsável” e “incompetente”, revela-se como recursos discursivos 

que servem de estratégia capaz de promover o verdadeiro para toda a sociedade e para a 

classe docente, a partir dessas ilustrações que se movimentam na história, apagando, de certo 

modo, outros olhares acerca desse profissional.    

Essa (des)estabilização de imagens acontece por intermédio do acontecimento 

discursivo, que implica a aceitação ou refutação de tal representação. Esses movimentos 
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temáticos podem ser verificados no enunciado de 2010, extraído do programa Globo News 

Painel. Nessa edição do programa, os convidados, especialistas em educação, discutem sobre 

o panorama geral do sistema educacional, a exemplo de investimentos em infraestrutura, 

tecnologia, gestão, provas que quantificam e qualificam o ensino, como o Programa 

Internacional de Avaliação dos Estudantes (PISA), o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB), o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O recorte selecionado 

traz a voz de Maria Alice Setúbal, que à época é diretora do Instituto Tide Setúbal, em São 

Paulo-SP. 

 

ENUNCIADO 14 - Eu acho que o professor é o centro, não podemos achar que nós vamos conseguir 
alcançar uma educação de qualidade se o professor não tiver qualidade, então, o primeiro ponto é o 
professor, o segundo é o professor, e o terceiro é o professor. É a valorização simbólica desse 
professor [...]. Nós temos de ter orgulho de ter professor, e professor tem de ter orgulho da sua 
profissão, pra isso precisamos que ter bons salários, bons salários competitivos, precisamos ter uma 
carreira de professor, e precisa ter formação adequada (SETÚBAL, 2010). 

 

É importante destacar o lugar social e institucional de onde fala Setúbal. Primeiro, 

porque já traz o status de Diretora de uma Instituição ligada ao ensino; segundo, devido ao 

lugar de autoridade que ocupa para falar sobre ensino: uma rede televisiva benquista por 

grande parte da população. Nesse enunciado, o ponto nevrálgico da educação que aparece é o 

sujeito-professor como ferramenta para a obtenção do ensino de qualidade. Todavia, a 

dimensão da educação, nesse enunciado, é posta num tripé que é sustentado pelo docente, mas 

esse tripé não sustenta adequadamente a classe docente: bons salários, carreira e formação 

adequada. Em outras palavras, o efeito de sentido que a expressão “precisa ter”, mobilizada 

por Setúbal, revela o lugar vazio desse termo, ou seja, se Setúbal diz que precisa é porque não 

tem. Não tem bom salário, não tem carreira e não tem formação adequada. Essa série de “não 

tem” é um já-dito travestido de não dito, isto, o modo com essa enunciadora diz faz com que 

esse discurso pareça ser novidade, mas que já está dado em outros tempos. Dizer que “precisa 

ter” se reforça quando Setúbal destaca que esse tripé discursivo se pauta na valorização 

simbólica do professorado.  

Desse modo, o discurso do despreparo e desvalorização da carreira docente, que se 

apresenta no enunciado 14, aparece amarrado à FD de que o professor precisa se orgulhar de 

sua profissão. Essa FD parece ter mais força sobre as outras, as que deveriam sustentar a 

classe docente. Assim, quando Setúbal diz que o “professor precisa ter orgulho da sua 

profissão” atrela a esse orgulho a premissa da valorização salarial. Todavia, a questão é mais 

complexa e não se resume somente a salário, mas do respeito ao docente como profissional 
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que necessita de boas condições de trabalho para bem desempenhar seu papel. Não se trata de 

valorizar simbolicamente o professor, mas de por em jogo os sujeitos inseridos no processo 

educacional que não se limita à classe docente, mas que se ligam também à gestão, 

administração e ao corpo discente. 

Essa ordem discursiva que confere ao professor a centralidade no desenvolvimento 

da educação de qualidade gera posições-sujeito-professor que são aceitas tanto pela sociedade 

que os discursiviza quanto pelo próprio professor que se subjetiva, tornando tais enunciados 

em saberes verdadeiros, os quais se apresentam na historicidade de forma cristalizada, mesmo 

que tal discurso se apresente como não dito, que se ponha em oposição ao bem dizer sobre o 

docente. Daí o motivo do percurso temático escolhido.  

De qualquer forma, não se trata apenas de efeitos de sentido que essa tríade nos 

permite inferir, mas de observar que há uma multiplicidade de enunciados que estão em 

embate nesse jogo discursivo. A construção de imagens negativas é possível pela existência 

de outras, que reconhecem o papel do magistério como forma de promover o aluno, por essa 

razão que a paráfrase discursiva da negatividade carrega forças advindas das relações de 

poder nesse construto. Nesse sentido, se reconfigurarmos essa tríade de Setúbal, podemos 

entender as ilustrações pintadas para o professorado, pois, por meio de uma valorização 

simbólica, o sujeito-professor se encontra em um lugar de instabilidade no processo de 

(re)tomada dos saberes sociais e institucionais que estabelecem as verdades sobre sua classe. 

Então nos perguntamos: como as anterioridades históricas dos enunciados fazem borbulhar 

sentidos no presente a partir de materialidades repetíveis do passado? Esses enunciados são 

apenas equívocos instaurados na história?  

As inúmeras possibilidades de temas existentes nos enunciados que compõem o 

arquivo sobre o professor, mobilizam, de um tema a outro, as práticas cotidianas que 

envolvem os olhares que perpassam a classe docente. Esses temas constituem uma espécie de 

matriz discursiva para a representação social que se cria sobre o sujeito-professor, fora dela, 

as outras parecem impossíveis de existirem. Podemos então, captar, por meio do trajeto 

temático, os feixes de sentido que afloram nos discursos a partir do agrupamento de 

enunciados, nos quais se organizam diferentes objetos discursivos.  

Servimo-nos, dessa maneira, do trajeto temático como caminho para alcançar 

possíveis efeitos de sentido a partir das representações do professor visto como: missionário, 

capaz de salvar o ensino mediante sua vocação; culpabilizado pelo malogro do ensino, além 

de ser o sujeito-incompetente, que deve elevar a educação ao patamar de qualidade. Nesse 

horizonte, os enunciados que selecionamos nesta pesquisa carregam essas regularidades 
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discursivas e representam a paráfrase discursiva da negatividade sobre o sujeito-professor. É, 

pois, a partir dessa perspectiva que, em seguida, discorremos sobre as FIs que conferem ao 

docente o caráter missionário, da responsabilização e da incompetência frente as suas funções 

pedagógicas. Metodologicamente, dividimos nossa discussão a partir desses três eixos 

temáticos na tentativa de mostrar alguns pontos de conexão entre as imagens negativas 

construídas sobre o sujeito-professor que transitam simultaneamente na sociedade em 

diferentes épocas, observados em documentos-monumentos atuais e de séculos anteriores.   

 

 

2.2 EIXO TEMÁTICO 1: professor missionário 

 

2.2.1 Professor: profissão ou missão? 

Em muitos discursos dispersos na história, a profissão docente é comparada ao 

sacerdócio. Nessa comparação, transparece o viés missionário permeado de imagens que 

remetem às características cristãs como marca de uma boa formação e, principalmente, de 

bom professor. Entretanto, essa construção discursiva não se limita apenas ao passado, trata-

se de um discurso recorrente e presente ainda no início do século XXI. Dessa maneira, a 

conexão entre os enunciados que seguem não se manifesta como coincidência ou como meras 

sequências de um dizer que retorna em outros momentos, pois essa rede discursiva é reiterada 

sob condições de produção diferenciadas, em circunstâncias históricas específicas. A partir 

dessa posição, trazemos, a seguir, enunciados que nos mostram a circularidade do discurso 

que traça perfis sacerdotais ao docente.  

 

2.2.2 Professor missionário: heranças discursivas 

As manifestações discursivas que conferem ao professor o viés missionário podem 

ser justificadas a partir da herança jesuítica. A Companhia de Jesus promove, no Brasil, por 

mais de dois séculos (1549/1759), uma educação voltada para a formação de homens bem 

preparados para uma vida social ativa, capazes de pensar e discernir sempre a serviço de Deus 

e de seu próximo (BRETAS, 1991). Percebe-se, dessa forma, que os discursos que desenham 

o sujeito-professor como missionário, aquele que deve desenvolver no aluno o pleno ser, tanto 

espiritual quanto materialmente, é motivado por essa herança religiosa, o que produz, em 

certa medida, o caráter positivo da profissão. Nessa perspectiva, é compreensível que a 

posição-sacerdote também fosse a do sacerdote-professor, cujo papel confunde-se entre o 
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salvamento das almas e uma educação disciplinar voltada para o conhecimento (FERREIRA, 

1999). Essa relação promove certa dificuldade no entendimento da sociedade da época em 

distinguir a posição de onde fala esse sujeito inscrito na função de educar, ficando o 

magistério configurado como atividade sacerdotal, por isso, motivo de orgulho. Se o professor 

passa a ser visto como um sacerdote, a atividade docente também se associa à missão do 

sacerdote e de seus votos: dedicação, humildade, obediência e pobreza. 

Entretanto, após mais de dois séculos e meio da expulsão dos jesuítas do Brasil, por 

Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, percebemos, ainda no início do 

século XXI, que o espírito jesuítico permanece nos discursos sobre a educação. Não mais o 

discurso totalmente vinculado à fusão entre os sujeitos sacerdote e professor, mas o discurso 

que aponta para as características sacerdotais aceitas e consideradas socialmente adequadas 

para o sujeito-professor. Portanto, é na coletividade que os estereótipos missionários traçados 

sobre o docente são construídos, a partir de discursos dispersos e que circulam nas diversas 

esferas sociais e institucionais, pois, de acordo com Foucault (2007a), o discurso não se 

desvincula as práticas discursivas de outras áreas. Nessa ótica, é no meio social, a partir das 

posições-sujeito, que as configurações imagéticas sobre o professorado se desenvolvem.  

É nesse espaço discursivo e heterogêneo, do lugar do sacerdote, que a classe docente 

encontra-se presa. Surge um tipo de mosaico imagético que vislumbra, via sujeito-professor 

vocacionado, possíveis saídas para o melhoramento da qualidade do ensino, mas não qualquer 

melhoria ou qualidade, e sim a que relaciona boa educação aos princípios morais tais como 

obediência, dedicação e humildade. Tais características se tornam, em certas épocas, o pré-

requisito para que o docente seja considerado capaz de conduzir seus alunos nesse paradigma 

de educação, conforme discutimos a seguir.  

 

2.2.3 Eu professor, eu missionário? 

A maneira como se processam os discursos que constroem a docência no viés 

missionário, carregam consigo estratégias capazes de produzir efeitos de apagamento de 

determinados sentidos para dar lugar a outros. Nessa perspectiva, o discurso que desenha a 

docência como missão aparece (re)configurado na história como efeito de verdade duradoura, 

dada ao movimento discursivo nas diversas condições de produção nas quais se materializa. 

Esse movimento pode ser percebido nos enunciados que apresentamos a seguir e que ganha 

certo status a partir das posições-sujeito ocupadas pelos enunciadores, que também 

determinam valores de verdade a partir “da multiplicação das coisas ditas e da dispersão dos 

sujeitos” (FISCHER, 2013, p. 135).  



70 
 

 Trazemos, a seguir, a fala de Alexandre Garcia
10

, jornalista e comentarista do jornal 

Bom Dia Brasil, da Rede Globo. Na ocasião desse discurso, o referido jornalista é indagado 

pela apresentadora desse jornal, Ana Paula Araújo, sobre a importância do professor, 

considerando que nesse momento há um concurso para docente em uma cidade próxima à 

Brasília, que propõe salário menor que o mínimo estipulado pelas leis trabalhistas.   

 

ENUNCIADO 15 – Será que eles sabem disso, que professor é um dom; é uma vocação. A pessoa 
nasce professor. E não tem que se envergonhar, a não ser do salário. [...] Professor é o construtor do 
país, do futuro, precisa de salário que lhe dê tranquilidade para viver e lecionar preparado, para 
que possa se vestir dignamente à altura da nobreza da profissão. Aliás, qual seria a mais nobre das 
profissões? A do advogado, que não deixa o inocente ser condenado? A do engenheiro, que não 
deixa o viaduto cair? A do médico, que não deixa o paciente morrer? Ou a do professor, que não 
deixa definhar o futuro? Professor é mais que vereador, que prefeito, que não lhe pagam, porque 
nem é profissão, é missão (GARCIA, 2014). 

 

Garcia fala de um lugar discursivo formador de opinião de uma rede televisiva de 

prestígio, em um jornal que atinge não só a elite, mas também grande parte da sociedade. É 

desse lugar que o sujeito-enunciador articula seu discurso, evocando outras profissões e as 

colocando em níveis de importância de modo inferior em detrimento à profissão docente. 

Uma valorização simbólica, pois a partir da FD que atravessa essa bem intencionada defesa 

da classe docente, manifestam-se outras FDs que colocam o professorado em patamares 

distintos em relação às profissões citadas e em relação a ela mesma.  

Comecemos pelas afirmações sobre o sujeito-professor: 1) é dom: segundo o 

dicionário básico de Filosofia (2001), dom significa dádiva, presente de Deus. Portanto, nessa 

visão, não é qualquer pessoa que pode tornar-se professor, assim como se pode escolher ser 

advogado, médico, engenheiro, trata-se, nessa ótica, de uma escolha divina; 2) vocação: entre 

as definições no dicionário de Filosofia (2001), está a “orientação ou apelo ao sacerdócio ou à 

vida religiosa”; ou seja, que essa ideia também está atrelada à escolha, não necessariamente 

divina, mas carrega característica divina; 3) a pessoa nasce professor: essa afirmação 

corrobora o caráter messiânico da profissão, conforme assegura o sujeito-comentarista de que 

o magistério não é profissão, mas uma missão. Reforça-se, pois, a FD de que a docência como 

missão é uma virtude, uma vez que está associada aos aspectos divinos e, por isso, deve o 

professor se orgulhar disso, destacando que esse viés é bom para a profissão. Trata-se do já-

dito se configurando com um jamais-dito, ou seja, esse discurso configura a rede enunciativa 

                                                           
10 

O vídeo encontra-se disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=N9Bf45KKza0>.  

https://www.youtube.com/watch?v=N9Bf45KKza0
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que desenha uma das representações docentes como o caráter de novidade, como se o discurso 

que adorna o sujeito-professor fosse algo nunca dito.  

Contudo, diante dessas formulações enunciativas que colocam o sujeito-professor em 

um lugar supostamente privilegiado em relação às demais profissões, percebemos uma 

construção discursiva que rompe com essa ideia. O sujeito-jornalista acrescenta que 

“professor é mais que vereador, que prefeito”, uma relação aos poderes legislativo e 

executivo, sujeitos legítimos e autorizados a definirem os rumos da docência. Essa 

sobreposição desses poderes em relação ao docente não passa de uma deferência simbólica, 

uma vez que a valorização de que a docência necessita não se limita no reconhecimento de 

sua missão, mas da profissão que requer boas condições de trabalho, carreira e apoio didático-

pedagógico. 

De acordo com Foucault (2007a, p. 124), a FD deve ser vista como o “princípio de 

dispersão e de repartição” dos enunciados. Isto é, a partir desses princípios é que podemos 

conhecer, de algum modo, o que pode e o que deve ser dito. Dessa maneira, destacamos o 

advérbio mais usado pelo sujeito-jornalista para elevar a classe docente ao nível de privilégio 

social. Mais pode, na realidade, significar menos, ou seja, quanto mais se eleva 

simbolicamente a profissão a certa nobreza do caráter messiânico, menos os docentes são 

inseridos como sujeitos reais no processo educacional e social; menos a docência é aceita 

como profissão que demanda carreira e condições de trabalho adequadas. Nessa visada, 

portanto, o sujeito-professor deve fazer um trabalho desvinculado de valores pecuniários.    

Nessa direção, considerando em Foucault (2007a) que o discurso se constitui nas 

práticas discursivas, entendemos que a profissão docente tomada como missão se torna um 

discurso produtivo, pois, como missão, não se justificam investimentos efetivos nas esferas 

educacionais, a começar pela valorização do professor, uma vez que o caráter missionário 

pressupõe uma vida resignada, reclusa, doada em prol do outro. Além disso, as indagações 

feitas pelo comentarista ao comparar professor a outras profissões indicam um tipo de 

antecipação daquilo que os telespectadores do referido jornal compartilham. As FDs que 

povoam a memória social nesse tipo de articulação discursiva, do saber fermentado sócio-

historicamente de que o docente deve ser o guia, deve zelar pelo bem do próximo, fazem com 

que a voz do sujeito-comentarista aparece como confirmação do que já é aceito pela 

sociedade, reforçando, em seu comentário, ainda mais esse saber.    

Toda essa construção discursiva feita pelo sujeito-comentarista, no enunciado 15, 

pode se relacionar ao que Orlandi (2006) nos coloca em relação a dois aspectos: a 

circunstância imediata da enunciação e o contexto sócio-histórico, não havendo possibilidade 
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de dissociá-los, pois não se contextualiza um discurso se não há um momento específico de 

enunciação e não há nenhum discurso que não seja proferido por um sujeito advindo de uma 

posição social. Com base nessa perspectiva, podemos dizer que Garcia é convidado a falar 

sobre a relevância do sujeito-professor e, ao expor sua opinião, mobiliza um discurso atraente 

tanto para a mídia quanto para os órgãos gestores, pois desenhar o docente como missionário 

favorece não só a adesão da sociedade, mas também o assujeitamento do próprio professor, 

que nesse discurso a configuração de sua profissão.  

Entretanto, tomando essa posição teórica de Orlandi (2006) em relação à 

circunstância da produção do enunciado e à posição do sujeito que enuncia, retomamos parte 

do discurso da professora Gurgel, proferido na audiência pública sobre as condições de 

trabalho no Estado do Rio Grande do Norte, no ano de 2011.  

 

ENUNCIADO 16 - Estamos aceitando a situação precária da educação como uma fatalidade? Estão 
me colocando na sala de aula com um giz e um quadro para salvar o Brasil? É isso? Salas de aula 
superlotadas com os alunos entrando a cada momento com uma carteira na cabeça porque não tem 
carteiras nas salas? Sou eu a redentora do país? Não posso. Não tenho condições. Muito menos com 
o salário que eu recebo. Tá certo? (GURGEL, 2011).  

 

Gurgel denuncia as péssimas condições de trabalho que o sujeito-professor enfrenta 

diariamente: salas de aula superlotadas, alunos com acomodação inadequada e insuficiente. 

Diante desse cenário, a referida professora desenha o contexto sócio-histórico que a educação 

de seu Estado atravessa, além de evidenciar o lugar discursivo de onde fala e por quem fala. O 

uso do pronome pessoal “eu” não individualiza sua fala, mas a coletiviza, pois representa 

naquele lugar sua classe trabalhadora, por isso, sua resistência ao discurso que demanda mais 

compromisso docente diante das condições inadequadas de trabalho e de valorização 

profissional. 

Ao contrário do enunciado 15, de Garcia, que procura reforçar o espaço de aceitação 

para a imagem missionária do docente, Gurgel, na posição sujeito-professor a nega, pois as 

condições de produção e de sua experiência profissional são distintas do lugar de onde Garcia 

enuncia e percebe o lugar ocupado pelo sujeito-professor. Gurgel, no enunciado 16, ao trazer 

o pronome “eu” relacionado ao adjetivo “redentora”, também faz alusão ao discurso religioso, 

missionário, como aquele que “salva, liberta”, mas a professora o refuta. Dessa maneira, o que 

se pode perceber é que o pronome pessoal “eu” carrega efeitos de sentido atrelados à ideia de 

que o professor é posto como o único responsável pela qualidade do ensino no país, porque 

deve ser um missionário, deve, conforme dito por Gurgel, salvar o Brasil com um quadro e 



73 
 

um giz. Contudo, a referida professora, ao articular seu discurso desvinculando a imagem do 

professor à imagem do sujeito-professor-redentor, de certo modo, resiste a tal dizer, 

contribuindo para que esse discurso que o traceja o viés missionário seja argumento da 

desvalorização de sua classe. Esse posicionamento da referida professora marca a 

subjetivação de certos sujeitos que falam da docência e que colocam o professor, por um lado, 

responsabilizado pela tão sonhada educação de qualidade e, por outro, vê-se impossibilitado 

em fazê-la perante as condições inadequadas de trabalho. Isso se nota pelo uso do termo “não 

posso”, que está ligado ao verbo “poder”. 

Portanto, além de seu discurso relevar impotência, impossibilidade, incapacidade, 

também revela certa resistência, pelo menos em relação às condições apresentadas pela 

mesma professora, o que leva Gurgel a assumir as duas posições-sujeito em seu discurso: a 

desenhada como missionária e a que nega essa postura. Essa visão de Gurgel contraria a de 

idealização e desejada pelo sujeito-comentarista de televisão, no enunciado 15, também 

subjetivado pelo saber social, que percebe o espírito missionário como uma das soluções para 

a mal-afamada educação. Opinião do comentarista legitimada que procura encontrar nesse 

discurso uma forma eficiente de categorizar o sujeito-professor, afinal, tendo em vista que 

Garcia não considera o trabalho docente como profissão, mas uma missão.  

Entendemos que visão que associa o sujeito-professor ao sacerdócio, ou às 

características sacerdotais, encontra-se articulada no que Foucault (2007a, p. 28) explica “que 

tudo que o discurso formula já se encontra articulado nesse meio-silêncio que lhe é prévio, 

que continua a ocorrer obstinadamente sob ele, mas que ele recobre e faz calar”, esclarece que 

o discurso não é dado ao acaso, mas é reconstruído a partir do meio-silêncio. Para nós, é esse 

meio-silêncio que permite a materialização do discurso atrelado ao caráter sacerdotal, 

missionário irromper em outras condições históricas enunciativas, fazendo com que se torne 

outro acontecimento, a partir do retorno do discurso que opera essa saber como o aceitável e 

coerente de acordo as funções desempenhadas pelo docente. Vejamos, na sequência, como a 

imagem do professor é relacionada às características sacerdotais, tornando-as positivas, mas 

que, de certa forma funcionam como estratégia de aprisionamento em que se quer colocar o 

docente.   

 

2.2.4 Ou santos ou nada: o lugar discursivo do professor 

Os efeitos de sentido que podemos entrever a partir da instauração do discurso que 

inscreve o sujeito-professor na posição sócio-institucional sacralizada, provocam determinado 

deslocamento da imagem do docente para um patamar idealizado e supostamente louvada. 
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Isso se pode perceber a partir da materialidade repetível, de um conjunto de enunciados que 

imbricam semelhantes imagens dadas ao professorado e se movimentam no arquivo. Esse 

deslocamento do lugar desse sujeito passa a ser discursivo e imaginado. Dessa forma, o 

sujeito-professor sai do seu lugar comum para ocupar o lugar que deve ser ocupado pelos 

eleitos pela sociedade, pela gestão, por especialistas da área e, em alguns casos, pelos próprios 

professores.  

No enunciado que segue, tomamos o discurso do pedagogo Daligault, em 1874, 

período em que há certo conflito pelo poder entre a Igreja Católica e a Monarquia Brasileira. 

Esse sujeito-pedagogo enuncia a partir de seu livro, um curso de pedagogia destinado aos 

alunos interessados em cursar as Escolas Normais da época, publicado há cento e quarenta e 

um anos, quinze anos antes da proclamação da República. 

  

ENUNCIADO 17 - Dá a familia filhos trabalhadores, instruidos e dedicados; ao Estado cidadãos 
virtuosos e uteis; a Igreja fieis, e ao céu santos; que trabalha simultaneamente para o tempo e para a 
eternidade; que, depois do sacerdócio, é o seu ministerio o mais augusto que possa o homem 
exercer, e nenhuma recompensa terrestre poderia remunerar dignamente (DALIGAULT, 1874, p. 
4). 

 

Nesse enunciado, o sujeito-pedagogo defende um discurso didático de elevado 

destaque à figura do professor, configurando à docência o nível santo e imaculado do 

sacerdócio, tanto que, de tão nobre é sua missão que nada, “nenhuma recompensa terrestre 

poderia remunerar dignamente”. Fica nesse dizer o não dito de que não tendo nenhuma forma 

de recompensar o sujeito-professor por tamanha doação, deve o docente satisfazer-se com sua 

nobre missão. Os aspectos pedagógicos inerentes à profissão tornam-se fatores secundários. O 

que nos parece é que essa posição do sujeito-pedagogo procura encontrar adesão 

incondicional do professorado e não o reconhecimento desse profissional por duas razões: 1) é 

autor de livro destinado à formação de professores pautada não só nos conhecimentos que a 

profissão exige, mas nos saberes que atrelam docência ao viés missionário; 2) é preciso passar 

credibilidade em seu discurso por meio da reprodução do discurso que a sociedade da época 

se filia e quer ouvir, para que também, como pedagogo, seja ouvido pela sociedade, pela 

suposição de que reproduz o mesmo discurso da época e, por isso, deve ser aceito. Os 

mecanismos discursivos acionados nesse enunciado nos mostra que tal construção quer 

(re)modelar o docente e não valorizá-lo apenas como indivíduo capaz de desenvolver suas 

atividades dignamente, tal qual um sacerdote desenvolve suas atribuições. Nessa organização 

discursiva, o papel do professor é multifacetado. Daligault movimenta as atribuições do 
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docente frente à educação dos alunos. Dessa forma, o atravessamento de FDs nesse discurso 

demonstra os contornos dados à imagem do professor, que é transformado em sujeito-pai, 

assumindo o papel de conduzir a família; em sujeito-Estado, transformando os alunos em 

cidadãos úteis para o trabalho e em sujeito-igreja, condutor da santidade dos alunos. Portanto, 

o sujeito-professor deve morigerar os alunos à família, à Igreja e ao Estado. Em outros 

termos, por meio desse discurso, o professor torna-se uma trindade em uma única pessoa, a 

partir das diversas posições-sujeito que lhes são dadas. Entre suas funções docentes, estas 

talvez fossem as primordiais: divulgar a doutrina cristã e a hierarquia social (FERREIRA, 

1999).  

Essa relação entre essas FDs que perpassam o discurso missionário é possível, de 

acordo com o esclarecimento de Fernandes (2012, p. 45), porque o enunciado “tem um eco, 

integra uma memória e atesta a produção e o funcionamento de discursos”. É esse 

funcionamento que nos faz crer que as essas imagens construídas sobre o docente são 

imagens-coringa, servem de muleta para justificar e preencher as lacunas das deficiências do 

ensino. Semelhante construção discursiva pode ser notada em outro enunciado, materializado 

um ano depois, por meio do artigo de Aarão Reis do Jornal O Globo, do Rio de janeiro, em 

1875, ano em que imigrantes de diversas nações chegam ao Brasil para trabalharem nas 

lavouras de café e nas indústrias, no governo de Sua Majestade Imperial D. Pedro II.  

 

ENUNCIADO 18 – O mestre deve ser do typo da moralidade, do amor ao estudo, da amizade; deve 
de tratar seus discipulos como filhos, tomar interêsse pelo aproveitamento deles e incutir-lhes no 
coração as virtudes civicas e domesticas e no espirito os estimulos do patriotismo, da abnegação e da 
generosidade (REIS, 1875, p. 16). 

 

Observe como a construção da imagem do sujeito-professor é marcada 

positivamente, a ponto de apagar o imperativo da locução verbal “deve ser” que modela o 

perfil do professor, incluindo nesse mosaico imagético, a de ser sujeito-pai de seu aluno. Mais 

que a tarefa de ensinar o demandado pelo currículo escolar, a função fundamental do 

professor dessa época foi o ensino de regras morais a serviço da manutenção da ordem social. 

Essa manutenção aparece como prescrição, como um manual que deve ser seguido pelo 

sujeito-professor, tarefa reservada aos sujeitos que desempenham a atividade mais augusta 

depois do sacerdócio, privilégio de que o docente deve se orgulhar.  

Essa possibilidade discursiva se configura no que Foucault (2007a) explica sobre as 

regras históricas às quais o discurso obedece e que não se manifesta isolado, mas relacionado 

a outros, daí podermos observar que o discurso missionário que incide sobre o docente está 
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sempre atravessado por outras FDs. Isso significa que não se trata do discurso missionário em 

si, mas do discurso que se coloca em oposição e Reis procura negar. 

Vejamos nos exemplos que seguem a correlação que os enunciados mantêm entre si, 

ambos do Jornal do Brasil, em 1950 e 1958, em nota por ocasião do dia dos professores, 

setenta e cinco anos depois que o enunciado 18 se materializa. Neles é possível observar a 

similaridade entre os enunciados 19 e 20 da década de 50 do século XX e o enunciado 18, 

materializado na década de 70 do século XIX. Há, nesses textos, a reiteração demasiada em 

relação ao perfil sacro da profissão, instaurando a representação docente desvinculada do viés 

profissional, mas retratado como santo e imaculado. Essa construção discursiva que perpassa 

a sociedade da época gera imagens que devem representar o docente a fim de seja mantido 

nesses moldes, controlando suas ações, sua moral e seus costumes. É preciso, pois, que o 

discurso missionário seja eficiente para que não sobressaiam as vozes que se levantam contra 

esse saber castrador. Valorizar simbolicamente o professorado no aspecto missionário é 

condicioná-los a agir do mesmo modo e não se por em busca de adequações pedagógicas e 

valorativas que tal função exige.    

 

ENUNCIADO 19 - O mestre, essa personagem continuadora dos santos e bons princípios do mundo 
[...]. Em todo mestre existe algo de transcendental, de luminoso, de vibrante. Sua figura que nos 
apresenta desde os primeiros dias da infância, figura principal de nossas preocupações infantis, 
gente que nos transmite nos caracteres da escrita as primeiras emoções da leitura, pessoa diferente 
das demais dentro do nosso mundo irreal de criança, tem sempre um pouco de anjo e um pouco de 
Deus (JORNAL DO BRASIL, 1950, p. 6). 

 

Mais de sete décadas separam esse enunciado do texto 18 e as FDs da educação e da 

religião se integram e se reiteram provocando efeitos de sentido que cerceiam silenciosamente 

a figura do professor. O discurso religioso pesa sobre o educacional quando atrela à 

representação docente a outras três: ao santo, ao anjo e a Deus. Trata-se de um tipo de 

discurso que confere ao docente certo respeito, mas que também procura resigná-lo, a partir 

da elevação da profissão a um tipo de santidade. Ou seja, os discursos que margeiam esse 

profissional entram em embate, as imagens estabelecidas permitem um possível afastamento 

do docente às que o configuram, há um tipo de divórcio entre ser-imaginado e ser-

corporificado. Em outras palavras, tem-se um discurso que cristaliza a representação que se 

quer sobre o docente e que interessa ao “poder” midiático exercer sobre seus leitores.  

Assim, entre o vivido pelo docente e o dito se tornam coisas distintas, o que permite 

a geração de imagens disfóricas sobre o sujeito-professor, mesmo havendo uma articulação 

positiva em torno de sua imagem. Esse sujeito deixa de ser profissional para ser santo ou se 
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torna o santo-profissional, ou seja, a figura do docente se movimenta nos dizeres sociais e 

institucionais de acordo com o movimento discursivo que se precisa mobilizar e que interessa 

ao sistema manter.  

Todas essas representações sacralizadas que se incorporam na do professor e sobre 

ele se relacionam a sacrifício, doação, santidade com que deve o professor se envolver. Cria-

se uma rede de expectativa sobre a figura do sujeito-professor e por meio dessa rede espera-se 

que o docente opere os milagres diante das limitadas políticas educacionais da época. É 

possível verificar nesse enunciado 19 o não dito, como a comparação das figuras sacras à do 

professor. As qualidades instituídas sobre o docente-santo ou santo-docente, podem também 

ser vistas oito anos após a publicação do enunciado 19, no governo de Juscelino Kubistchek. 

Vejamos como o referido jornal ainda desenha o sujeito-professor multifacetado, dividido 

entre dons e sacrifício.  

  

ENUNCIADO 20 - Não há maior exemplo de amor à sabedoria, de esforço, paciência, sinceridade, 
polidez, entusiasmo, otimismo, abnegação e sacrifício, de conscienciosa dedicação à inestimável 
tarefa de instruir e educar as gerações presentes e futuras. Dessa nobre missão depende, sem 
dúvida, o apuro da personalidade e do caráter dos educandos (JORNAL DO BRASIL, 1958, p. 15). 

 

Podemos notar nesse enunciado um rompimento entre a posição sujeito de 

“professor-comum” e a de “professor-santificado”, uma vez que tais características não são 

atribuídas a qualquer sujeito. É preciso produzir efeitos positivos nesse processo de 

construção da imagem docente e do que se quer dele, para que encontre, nesse discurso, uma 

ressonância na prática pedagógica de acordo com os moldes de quem diz e não segundo os 

conhecimentos próprios do magistério. Ou seja, por meio dessas qualificações discursivas, 

esse discurso também se torna outro, o que faz com esse enunciado rompa com o lugar do 

docente e instaura o lugar discursivo. Isso significa que o espaço profissional heterogêneo do 

professor é desenhado como homogêneo a partir do modelo cristão, no qual o docente deve se 

filiar. Isso pode ser percebido na arquitetura de substantivações que procuram condicionar o 

sujeito a se tornar adjetivado, ou conforme postula Foucault (2000), subjetivado.  

Entretanto, elencar características virtuosas não significa que os professores as 

assumam para si, uma vez que esse construto pode exercer função castradora, isto é, não se 

permite outra forma de identificação desse profissional como aquele sujeito vocacionado, 

predestinado a tal função. Tratam-se de (im)posições, de antagonismos da existência 

discursiva sobre o professorado existente em determinados grupos sociais. Para Foucault 

(2007a, p. 204), na sociedade, “um saber se define por possibilidades de utilização e de 
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apropriação oferecidas pelo discurso”, ou seja, determinado discurso pode ser tomado 

repetidas vezes em dispositivos diferentes, dito por sujeitos em lugares e épocas diferentes, o 

que nos permite verificar a circularidade desse acontecimento na história como uma verdade 

que se quer instaurar e não a verdade que representa toda a classe docente.  

Essa circulação discursiva constrói saberes que apregoam valores de verdade que não 

alcançam, de certa maneira, esquecimento, uma vez que o próprio sujeito-professor acaba 

repetindo esse mesmo discurso e, com isso, recupera as regras que fazem dessa articulação 

discursiva forte argumento para se desenhar o modelo de educação insuficiente. É o que 

podemos notar no enunciado que segue, uma prova de admissão de professor, em 1875, 

momento em que o Brasil era governado por Sua Majestade Imperial D. Pedro II, há cento e 

quarenta anos. Vejamos como José Benedito Correa Salgado, candidato a professor, redige 

seu texto.   

 

ENUNCIADO 21 - O magistério primario é um verdadeiro sacerdocio. O padre zela pelo interesse 
espiritual guiando como um bom pastor, suas ovelhas pelo caminho da verdade, evita á cada passo, 
que elas se desencaminhem e se abysmem no erro, na piedade e na descrença. O professor, em seu 
turno, encarrega-se de derigir os primeiros passos da infancia, educando cuidadosamente seus 
alumnos, corrigindo, repreendendo seus delictos, e exhortando-os com bons exemplos, p.ª q~ sejão 
ou venhão à ser, um dia, homens de bem; vá-lhes os primeiros princípios de moral e ensina-lhes à 
distingnir o bem do mal. [...] As Escholas Normaes são pr assim diser, o purificadouro do 
professorado. [...] Não ignoramos q a missão é árdua; si a abraçamos cumpramos o nosso dever e 
por elle nos sacrifiquemos (SALGADO, 1875).  

 

Nesse enunciado, a constituição da imagem sobre o docente é também comparada ao 

sacerdócio. Soma-se a isso, o movimento imperativo do que deve o docente fazer para obter 

sucesso; um sistema de regras, uma multiplicação das funções do professor-sacerdote. O 

dispositivo concurso de admissão de professor torna-se um meio eficaz na propagação desse 

saber fortemente aceito à época. Salgado parece redigir a prova de forma a atender aos 

quesitos estabelecidos do que é ser um bom professor. Fica em suspenso a medida da 

subjetivação do enunciador. O que se pode notar é que o sujeito-enunciador funde-se aos 

outros sujeitos inscritos nesse enunciado, múltiplos na unicidade discursiva que o enquadra no 

viés missionário. Trata-se, conforme aponta Fischer (2013), da multiplicação do sujeito do 

discurso. Nessa perspectiva, no enunciado 21, podemos observar quatro sujeitos distintos: o 

mestre, o padre, o professor e as Escolas Normais. Todos esses sujeitos se relacionam, por um 

lado, a um enunciado específico; por outro, imbricam-se para reiterar a condição desejada 

para o professorado. O primeiro é comparado diretamente ao sacerdócio, sugerindo que essa é 
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a assertiva que não se deve negar; o segundo e o terceiro são postos na mesma dinâmica, 

padre e professor são pastores que guiam suas ovelhas e as conduzem, corrigindo-as, 

exortando-as, ensinando-lhes a distinguir entre o bem e o mal; o quarto, o sujeito-enunciador-

candidato chama de “purificadouro do professorado”, as Escolas Normais são o lugar onde o 

sujeito-professor aprende a ser sujeito-missionário e não lugar de formação profissional. 

Desse modo, a imagem do sujeito-professor não se dissocia do sujeito-cidadão-cristão, por 

isso, o sujeito-professor se torna sujeito multifacetado.  

Considerando essa relação de multiplicação do sujeito, podemos associar ao que 

Foucault (2007a, p. 135-136) nos diz: “cada enunciado ocupa aí um lugar que só a ele 

pertence [...] que posição singular ocupa, que ramificações no sistema das formações 

permitem demarcar sua localização, como ele se isola na dispersão geral dos enunciados”. Por 

essa razão, cada posição ocupada pelo sujeito-enunciador movimenta elementos discursivos 

que corroboram os perfis previamente marcados no âmbito social para que o sujeito-candidato 

se aproprie e o reafirme em seu texto e verbalize sua subjetivação. 

Em outra prova de admissão, de Cezario Lange Adrien, também se percebe a 

aglutinação da figura do sujeito-professor ao sacerdócio. Supomos que tanto Salgado, 

enunciado 21, quanto Adrien, no enunciado 22, participam do mesmo processo de admissão 

de professores à época. Isto é, os dois sujeitos-enunciadores vivem semelhantes condições de 

produção em que o discurso religioso católico permeia a educação devido o sujeito-Igreja 

exercer grande influência na sociedade, especialmente nos aspectos educacionais. Entretanto, 

Adrien, no enunciado 22, parece não se inscrever totalmente no discurso que sacraliza a 

profissão.  

 

ENUNCIADO 22 - O magisterio primario é, de todas as ocupações do homem, a mais nobre e a mais 
santa depois do sacerdócio, ao mesmo tempo que é a ocupação mais ingrata e cheia de 
resposnsabilidades [...]. É a ocupação mais santa porque, livre das ambiçoes mundanas, de 
interesses mesquinhos, só trata de dar à sociedade cidadãos virtuosos e ao Céu santos, completando 
assim a obra de Deus. É a ocupação mais ingrata porque o homem que a ela se dedica inteiramente 
vive como que isolado da sociedade, onde encontraria divertimentos, prazeres e gosos se outra fora 
sua ocupação; porque o homem que a ela se entrega, depois de passar uma vida cheia de privações, 
pois que faltam-lhes quase sempre recursos pecuniários, não vê sua velhice senão a continuação de 
tais privações e talvez mesmo a miséria (ADRIEN, 1875).     

 

A criação de um quadro de imagens virtuosas sobre o professor sofre nesse 

enunciado um indício de ruptura no modo de perceber a profissão, o que pode representar 

certa resistência ao discurso sacro imputado aos docentes. Isso se torna possível, pois mesmo 
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que as condições de produção sejam idênticas em si, os sujeitos-enunciadores-candidatos se 

inscrevem em temporalidades e posições-sujeitos diferentes. Portanto, temos singularidades 

em relação ao sujeito-candidato em cada circunstância enunciativa, mesmo havendo 

similaridade no discurso. Nessa direção, no enunciado 22, desvelam-se dois paradigmas: um 

que reforça o discurso missionário e outro que conjectura, por meio da comparação da 

docência ao sacerdócio, imagens negativas sobre as condições de exercício do magistério.  

Nesse enunciado, dois discursos se colocam em embate: o que faz do sujeito-

professor um sujeito privilegiado diante da comparação ao sacerdote e ao que denuncia o 

aspecto ingrato da profissão que se torna presa à abstinência social e às privações de toda 

sorte. Em outros termos, o discurso de Adrien toma instâncias específicas de produção, 

provocando efeitos de sentido e não apenas um. Para Adrien, a profissão docente passa de 

santa a ingrata; santa porque é vista como o complemento da obra de Deus; ingrata porque o 

docente vive privado, isolado da sociedade em nome da nobreza da profissão, a miséria torna-

se um possível prenúncio de seu futuro. Esse atravessamento do discurso que refuta o viés 

missionário é também tomado como a única verdade, um tipo de esvaziamento do sujeito 

tomado discursivamente como sacerdócio para preenchê-lo, também discursivamente, de 

resignações, abstenções que a profissão configurada nesse molde sacerdotal propicia ao 

docente.  

Essa possibilidade discursiva relaciona-se ao que nos explicita Foucault (2007a) 

sobre a heterogeneidade da FD, pois há um (re)direcionamento do pode ser pensado, mas 

principalmente deve ser pensado e a maneira de se dizer a seu respeito, por isso que a maneira 

de se conceber o docente se multiplica. Portanto, não podemos dizer que as comparações do 

magistério ao sacerdócio seja, de fato, a valorização da profissão. É possível observar que 

essa articulação bem intencionada de ilustrar a função docente semelhante ao sacerdócio, 

exerce, em seu tempo, um tipo de vigilância, um controle sobre os saberes que permeiam a 

classe docente. Nesse horizonte, o discurso missionário, associado ao magistério, vai se 

construindo de modo produtivo, como se essas qualidades fossem inerentes ao professorado, 

tal qual já fora associado quando da presença dos jesuítas no Brasil. Convence-se a sociedade 

de que há vantagens de o professor em ser comparado ao sacerdócio, gerando um modelo 

ideal para que a própria sociedade cobre do sujeito-professor posturas condizentes com essas 

imagens. O docente se torna sujeito objetivado, dividido em relação a si e aos outros sujeitos.  

Dessa maneira, podemos inferir que o discurso latente que reitera a comparação entre 

docente e sacerdote não é unicamente uma construção discursiva positiva, mas uma forma de 

manter o sujeito-professor subjetivado, levando-o a crer numa valorização que se dá em nome 
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de uma posição-sujeito que não é sua: a do sacerdote. Trata-se de desenvolver um discurso 

doutrinador e controlador das atitudes do professor, por meio dessas representações, a fim de 

se garantir uma vertente educacional na falta de outra, como os cursos de formação e políticas 

eficazes para o ensino, já que a ideia de ensino eficaz é o atrelado aos aspectos messiânicos 

que supostamente configura a profissão docente. Vejamos como o Jornal do Brasil, um 

dispositivo midiático e legitimador de saberes, em 1952, sete anos após a segunda grande 

Guerra Mundial, no governo de Getúlio Vargas, também confere ao professorado o mesmo 

espírito de sacrifício do sacerdote, tal qual desenhado nas provas de 1875.  

  

ENUNCIADO 23 - Essa nobilizante missão comparada a um autêntico sacerdócio não deve deixar 
de ser recordada [...], agrada-nos comparar o magistério ao sacerdócio em ambos o espírito do 
sacrifício deve preponderar. Em ambos a vocação deve se sobrepor aos interesses. Em ambos o 
interesse deve ser dominado pelo altruísmo (JORNAL DO BRASIL, 1952). 

 

É agradável ao referido jornal comparar magistério ao sacerdócio, mas quais os 

motivos que levam esse sujeito-enunciador a tal comparação? Quais as relações de força e 

poder perpassam esse discurso? Seria a tentativa de inculcar no docente que suas funções 

estão atreladas ao sacrifício, ao altruísmo e à vocação? Essas três premissas podem significar 

que o sujeito-professor deve, do mesmo modo, diante dessa comparação, tomar para si os 

mesmos votos que o sacerdote faz ao ser ordenado, tais como obediência, pobreza e castidade, 

tornando-se um sujeito subjetivado diante desse saber.  

Essa relação nos parece propícia, mesmo que o sujeito-professor se inscreva em lugar 

social e institucional diferente ao que se quer instituir, esses votos denotam sentidos idênticos, 

a partir do não dito que perpassa esse enunciado. Portanto, podemos entender que a 

obediência se relaciona à submissão a Deus e às normas da Igreja, além da observação dos 

carismas que o sacerdócio requer; a pobreza se associa à resignação, a abstinência de bens 

materiais, o que representa o desapego às coisas mundanas; e, por fim, a castidade, que 

podemos relacioná-la à austeridade moral, tornando-se exemplo aos demais sujeitos. A boa 

índole carrega em si o mistério e o paradoxo de o sujeito-professor não poder estar no centro 

da causa educacional, ou seja, ele deve esquecer-se de si em benefício próprio e do bem que 

está fazendo ao aluno e, consequentemente, à sociedade em geral. Esse é o discurso que deve 

ser aceito, contudo, não alcança adesão em sua totalidade, visto que essa prática discursiva se 

cruza com as que rejeitam esse modo de pensar a docência. 

 Para Pêcheux (2011, p. 39) “os sujeitos se tornam, assim, centros de perspectiva 

reciprocamente situados na prática social, e coletivamente responsáveis por esta, na medida 
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em que todos contribuem para lhe dar forma”, ou seja, em termos de nossa análise, as 

representações que perpassam o sujeito-professor, além de sócio-historicamente construídas, 

todos os sujeitos são corresponsáveis pela formação do modelo que se tem do docente, 

quando se concorda ou nega esse saber. Por sua vez, os discursos que conferem ao docente 

imagem em níveis sacralizados, tendem a torná-la passível, favorecendo mais a aceitação e 

não a refutação das imagens que se quer construir sobre o professor. Todavia, não é a 

predominância de tal discurso que o faz ser único. Vale destacar que, por meio desse discurso 

missionário, dá-se certo prestígio à classe docente, mas um prestígio velado, não gratuito, 

condicional, uma vez que essa rede não aparece isolada, como o único saber que perpassa 

determinadas camadas sociais. Em outras palavras, o discurso que confere ao sujeito-

professor essa rede de caracterizações supostamente positivas é atravessado pelo discurso que 

também o acusa de despreparado, responsabilizado pelos defeitos do ensino, conforme vemos 

a seguir.  

 

2.2.5 Professor missionário, professor valorizado?   

Na esteira do trajeto temático que traça o magistério como atividade essencialmente 

missionária, observa-se que o discurso que exalta a profissão docente como um bem 

santificado, dá margens à constituição do discurso que recusa a inscrição de sujeitos-

professores nessa FD. Essa movência do discurso se relaciona ao que nos explica Foucault 

(2007a) sobre a noção de enunciado, o qual se delimita na irrupção de campos de 

possibilidades. São essas possibilidades que permitem parte da sociedade conceber a figura do 

sujeito-professor de outras maneiras, simultaneamente ao discurso que o sacraliza. No 

entanto, independente do modo como é constituída a imagem que se tem do professorado, 

essa rede discursiva não incide sobre o sujeito-professor-cidadão, mas na representação 

idealizada que se faz desse sujeito com base em suas funções pedagógicas, por isso não 

podemos dizer que essa seja o modo como o docente deseja ou deve ser visto.  

Essa atmosfera discursiva missionária produz a ilustrações sobre o sujeito-professor 

talhadas em características dogmáticas a fim de que ele se convença dessa condição. Quem 

enuncia ou quem está autorizado a dizer estabelece relações de força entre o que é dito e sobre 

quem se diz. Para mostrar essa relação, vejamos o enunciado extraído do relatório provincial à 

Assembleia Legislativa de Goiás, no ano de 1880, por Aristides de Souza Spinola, Presidente 

da província de Goiás na época, materializado ainda no período imperial, nove anos antes da 

proclamação da República.  
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ENUNCIADO 24 - A primeira condição para o melhoramento do ramo do serviço publico que nos 
occupa è o noviciado de quem quer dedicar-se ao sacerdocio da instrucção da mocidade. Cumpre 
instruir e educar o mestre antes de entregar-lhe a creança. [...] Admitir no corpo docente indivíduos 
sem instrucção, sem vocação para o magistério, de moralidade duvidosa, que não tem coragem para 
o trabalho, é, permitti-me a expressão figurada, envenenar as primeiras fontes da instrucção 
publica. Ahi encontrareis a rasão primordial do atraso em que se acha a província em materia de 
instrucção (SPINOLA, 1880, p. 24). (grifo nosso) 

 

Essa queixa, por meio da busca de professores idôneos e de boa moral, se dá pelo 

apagamento de que esses princípios são imprescindíveis a todos os cidadãos e não unicamente 

aos docentes. Entretanto, é preciso considerar que é por meio do professorado que os sujeitos-

alunos se tornam sujeitos-sociais, independentemente do modo de como o sujeito-professor é 

visto. A centralidade dada à figura docente, nesse processo discursivo, não é qualquer uma, 

nem é conferida por qualquer sujeito, mas a partir de sujeito legítimo, apto a dizer o que e 

pode e deve dizer. A posição sujeito-gestão ocupada por Spinola, nesse enunciado, nos mostra 

essa legitimidade e de como seu discurso gera valores de verdade que tende homogeneizar 

toda a classe docente com o discurso de que ser sujeito preparado para o magistério é ter 

vocação.  

Esse valor discursivo homogeneizante se movimenta nas imagens construídas nesse 

enunciado e provoca efeito de sentido oscilante no modo de se referir ao docente. Essa 

oscilação discursiva reforça a fusão entre professor e sacerdócio, como um noviço que precisa 

ser educado e, também, a fusão entre professor e causa. A expressão “educar o mestre” ganha 

proporções contraditórias em relação ao termo “sem instrução”. O docente é posto em duas 

vias: educar significa moldar, conformá-lo de sua missão, enquanto que não ter instrução é ser 

desprovido de conhecimentos técnicos e científicos de sua profissão. Contudo, embora haja 

esse tom de denúncia que resiste ao modelo docente que não se encaixa nos moldes 

sacerdotais, há a FD que aponta para o docente a culpa pelo insucesso do ensino, uma vez que 

é o magistério tem sido manchado por professores imorais, sem vocação. Em outras palavras, 

se o docente não se encaixa nesses moldes missionários, deixa de ser visto positivamente e 

passa a ser considerado estorvo, o sujeito que desqualifica o ensino. O paradigma missionário 

da profissão enquanto missão é quebrado pela irrupção dos discursos que põe em xeque a 

moralidade e a coragem do docente, visto que ele também é acusado de preguiçoso. Isso 

significa que a posição-sujeito do professor é esvaziada por meio de caracterizações que se 

apresentam como clichês: sem vocação, sem instrução, sem moral e sem coragem. Talvez 

esteja aí o cerne do discurso que procura encontrar a justificativa para o atraso do ensino, ou 
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seja, ensino bom é o que tem o docente assujeitado às imposições que se atrelam às 

características missionárias.  

Nessa direção, todas essas regras que configuram a imagem negativa que se tem do 

professor estão imbricadas a FD de que educação é de fato uma missão e deve ser cumprida 

de acordo com os parâmetros adotados pela Igreja aos sacerdotes. Tais enunciados são vistos 

dentro de uma espécie de “organização discursiva”, a qual, no entanto, não se confunde com 

uma grande unidade, mas, de qualquer forma, precisa ser demarcada, individualizada, tal qual 

nos esclarece Foucault (2007a, p. 132) que “a análise do enunciado e da formação discursiva 

são estabelecidas correlativamente” porque “a lei dos enunciados e o fato de pertencerem à 

formação discursiva constituem uma única e mesma coisa”. Nesse sentido, mesmo que esse 

discurso se pareça como marca específica de uma época, podemos notar a ressignificação do 

discurso a partir das condições específicas em que o enunciado é constituído. Assim, não se 

trata de anular uma verdade e instaurar uma nova, um discurso que se coloca em oposição ao 

que demarca a profissão docente apenas vinculada ao aspecto missionário, mas da circulação 

concomitante de ambas, daí a possibilidade de um discurso chamar a presença de outra FD.  

No próximo enunciado, é possível perceber que o entendimento de que o sujeito-

professor precisa dispor de certa austeridade moral em sua função, é compartilhado também 

em um dispositivo midiático, um editorial do Jornal A Instrucção Pública de 1872, na época 

uma das poucas mídias de massa. Vale dizer que a voz que ecoa nesse jornal não é 

propriamente de um sujeito que representa a mídia, mas a de um professor que fala na mídia. 

Entendemos que o discurso desse docente inscrito numa posição-sujeito diferente de função 

pedagógica, nessa circunstância, tem relativamente a mesma força que a do sujeito-gestão, 

pois, mediante sua voz, pode enfraquecer ainda mais a imagem que se tem dessa classe 

trabalhadora, enfraquecer, mas não torná-la desprovida de qualidades. Vejamos como o 

professor Antonio Severino Costa constrói seu discurso, em 1872, um ano após a 

promulgação da Lei do Ventre Livre. 

 

ENUNCIADO 25 - Não é falta de habilitações do professorado que contribue para o máo estado da 
instrucção primaria, porque alguns delles teem conhecimentos muito superiores aos exigidos, e a 
quasi totalidade possue conhecimento completo das materias que ensina; e se um ou outro manca 
em alguma dellas, esta muito em tempo de igualar-se a seus collegas. O que nos parece, é que nem 
todos teem consciencia da importancia da sua missão; que nem todos calculam a tremenda 
responsabilidade que sobre elles pesa: que nem todos conhecem o alcance da menor falta que 
pratiquem, e que nem todos avaliam que essas faltas, além da infracção dos seus deveres, offendem 
o Filho de Deos, que honrou os meninos quando desceu á terra, e atrazam o progresso do seu paiz  
(COSTA, 1872, p. 160). (grifo nosso) 
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As representações sobre o sujeito-professor que emanam da voz de um docente nesse 

enunciado 25 aparecem paralelamente carregadas de marcas que o remetem a espaços e 

posições-sujeito diferentes. Ou seja, há um deslizamento dos lugares em que o professor é 

colocado, por isso, o professor-enunciador deixa transparecer que sua classe trabalhadora 

passa de sujeito-exemplo a sujeito-irresponsável. Isso nos mostra a flexibilidade do discurso e 

dos atravessamentos que se apresentam no enunciado, o que nos mostra que num mesmo 

texto os saberes se agregaram, mas não constitui a representação fiel da postura docente. O 

referido enunciador se coloca no lugar de autoridade para falar do sujeito-professor, 

representado como incompetente e integrante de uma classe desunida que nem mesmo 

reconhece seu papel na educação. Logo, o problema não é a falta de conhecimento do 

professorado que a instrução enfrenta, mas a falta de professores que não se enquadram no 

caráter missionário imposto para o magistério. Uma articulação discursiva que cria o efeito de 

causa e consequência, desprovida de relações que possibilitam o engrendramento de outras 

percepções. Além disso, o valor do docente, para esse enunciador, não está em sua capacidade 

técnica ou em seus conhecimentos, mas na habilidade de propagar valores morais. Nesse 

sentido, as características pejorativas sobre o sujeito-professor se associam aos atributos 

religiosos para desmerecer o docente que: 1) não reconhece o magistério como missão; 2) é 

irresponsável; 3) é infrator de suas obrigações e, com isso: a) ofende a Deus; b) atrasa o 

progresso do país.  

Todavia, nessa articulação que acusa o docente em sua falta de consciência 

missionária há outra FD que atravessa nesse enunciado e que se põe em contradição à tal 

acusação.  Essa relação contraditória no discurso de Costa se nota na expressão “nem todos”, 

marcada quatro vezes no enunciado 25, o que significa que há uma tentativa de padronizar e 

não denunciar o que é padrão permitida pelo discurso da exceção, se há exceção é há bons 

professores, ou seja, ao mesmo tempo em que Costa homogeiniza, mostra a heterogeneidade 

da classe docente.  Além disso, o sujeito-enunciador se coloca em posição de fora da situação, 

fala como o conhecedor dos colegas incompetentes. Vale dizer que esse discurso é motivado 

pelo agenciamento da memória discursiva que permite a circulação do saber no referido 

jornal: de que a classe docente é mal formada, saber instaurado pelas práticas discursivas em 

camadas sociais específicas.  

Nessa direção, percebemos no enunciado 25, que o sujeito-enunciador-professor 

sugere uma destituição de um lugar ideal e imaginado para o professor, por meio de um 

discurso apelativo e acusativo. Apelativo no sentido de haver uma recusa a um discurso que o 

desenha despreparado; acusativo ao apresentar a falha que paira sobre a classe docente: o não 
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reconhecimento de sua missão enquanto professor. Ou seja, o discurso de Costa sacraliza e 

dessacraliza a profissão ao mesmo tempo, o sujeito-professor encontra-se disperso, objetivado 

e subjetivado de diferentes maneiras em seu próprio discurso. De acordo com Orlandi (2009, 

p. 17), “o discurso é uma dispersão de textos e o texto é uma dispersão do sujeito. O sujeito se 

subjetiva de maneiras diferentes ao longo de um texto. Há pontos de subjetivação ao longo de 

toda textualidade”. Consideramos subjetivado porque não há nenhum outro discurso com 

maior força que o do próprio professor, capaz de tornar a própria profissão desacreditada 

diante da sociedade. Isso porque do lugar de onde Costa fala nesse enunciado 25, tende a 

coletivizar esses saberes, como se esse discurso fosse o de todos. Em outras palavras, essa 

construção discursiva procura subjetivar o professor de que o magistério é uma missão e essa 

característica supre as lacunas da falta de habilitações do docente. Vale destacar que Costa 

revela sua inscrição na FD de que o magistério, além de missão, torna-se um refúgio seguro, 

um consolo e um prêmio celeste. É a imagem do bom professor associada à visão missionária 

que permite a discursivização negativa sobre os que são considerados ruins.  

Nessa perspectiva, as contradições, conflitos e tensões que advêm dessas 

representações sobre a classe docente produzem discursos que são organizados segundo seu 

movimento na história. Essa movência discursiva é determinada segundo as condições de 

emergência nas quais o discurso é constituído, daí o enunciado, segundo Foucault (2007a), 

exercer uma dada função, pela possibilidade de certa repetição enunciativa se cruzar na 

dispersão da história e dos sujeitos.  É essa relação que podemos perceber no enunciado que 

segue, materializado em 1840, um ano antes de Sua Majestade Imperial D. Pedro II ser 

coroado Imperador do Brasil, há cento e setenta e cinco anos. Trata-se da fala do Presidente 

da província de Minas Gerais na época à Assembleia Legislativa, Bernardo Jacintho da Veiga. 

 

ENUNCIADO 26 – Não basta, Srs., como vós perfeitamente sabeis, que um Mestre seja exacto em 
leccionar por todo espaço de tempo , que os Regulamentos marcao ; não basta que elle ensine todas 
as materias que a Lei designa : deveres mais sublimes e de maior importancia tem a cumprir aquelle 
, a quem está confiada a educação moral e religiosa da mocidade , aquelle que tem de dirigir o 
desenvolvimento de sua intelligencia , de comunicar-lhe as primeiras noções do bem , e do mal , do 
justo e do injusto , de indicar-lhe finalmente a estrada , que pode condusir o homem á verdadeira 
felicidade (VEIGA, 1840).  

 

O emprego do verbo “bastar”, em referência ao conhecimento e ao cumprimento das 

obrigações do docente, reforça o tom excludente das habilitações e competências do 

professorado com que a comparação é tecida pelo sujeito-presidente. Vale destacar que nesse 

momento histórico o país conta com apenas a Escola Normal de Niterói-RJ para formação do 



87 
 

professorado, fundada em 1835, já marcada por intensas deficiências estruturais, pedagógicas 

e de gestão (BRETAS, 1991). Em virtude dessa realidade educacional, é compreensível o 

apego dos gestores ao discurso pedagógico atrelado ao sacerdócio, uma vez que esse 

argumento conforma o docente a trabalhar resignado e por amor, apenas. Por essa razão, o uso 

de antíteses para traçar o papel do docente para que seja capaz de distinguir “bem e mal”, 

“justo e injusto” em relação aos seus alunos, produz efeitos no arremate do discurso que 

sugere o caráter missionário de maior relevância em detrimento do conhecimento científico 

do docente e da necessidade financeira.  

Leva-se a efeito, na configuração do enunciado 26, que o magistério carece da 

conexão eficiente entre professores e de sua missão. Mas não é só essa relação professor-

missão que o sujeito-presidente deixa entrever em seu discurso. É possível perceber, por meio 

do termo “como vós perfeitamente sabeis”, que esse discurso já ocupa um espaço histórico 

social e institucional de aceitação entre outros sujeitos-gestores e da necessidade de 

perpetuação desse dizer enquanto o professorado não se convencer disso, o que faz que tal 

discurso seja repetido na voz dessa posição-sujeito, na qual se inscreve Veiga. A partir desse 

discurso que repete o já dito por outros sujeitos-institucionalizados, aciona-se a memória 

discursiva de que o sujeito-professor para ser considerado “bom” deve, antes de tudo, ser o 

bom pastor que conduz suas ovelhas à felicidade plena.  

Para Sargentini (2008, p. 141), a “memória, de fato, determina a ordem do 

enunciável, mas não só, ela também atualiza e antecipa novos enunciados”. É a constituição 

de novos enunciados, via memória, que o discurso missionário dilui o caráter científico em 

certos discursos, para em outros, ironizá-los, destituindo os discursos que circulam 

concomitante a esse. Exemplo disso pode ser notado no discurso de Ioschpe que enuncia 

sobre a greve dos professores no Rio de Janeiro, em 2014, um século e meio depois da 

materialização do enunciado 26, de Veiga.  

 

ENUNCIADO 27 – Não deve haver, nos 510 milhões de quilômetros quadrados deste nosso planeta 
solitário, um grupo mais obstinado em ignorar a realidade que o dos professores brasileiros. O 
discurso é sempre o mesmo: o professor é um herói, um sacerdote abnegado da construção do 
mundo melhor, mal pago, desvalorizado, abandonado pela sociedade e pelos governantes, que faz o 
melhor possível com o pouco que recebe. Hoje faço minha última tentativa de falar aos nossos 
mestres (IOSCHPE, 2014). 

 

Ioschpe, na segunda década do século XXI, retoma o jogo de estereótipos que gira 

em torno do sujeito-professor-santo-vocacionado-missionário. Além de o referido economista 



88 
 

apontar para essa representação, também abre espaço para que o sujeito-professor ocupe outro 

lugar social: a do professor-sacerdote-herói, postura que deve o docente se assujeitar.  

Todas essas possibilidades imagéticas em torno da figura do professor passam a ser 

associadas, de uma representação à outra, de forma irônica. O docente é o sujeito coitado, 

desvalorizado e abandonado pelo Estado e pela sociedade, por isso é herói, pois diante de um 

cenário desfavorável ainda permanece exercendo suas funções. Esse discurso de Ioschpe 

serve de bengala para tentar justificar as supostas falhas dos docentes diante do insucesso do 

ensino. Entretanto, acreditamos que esse jogo discursivo promovido por Ioschpe de que o 

sujeito-professor é o coitadinho, distancia da realidade diária dos docentes, da qual o 

economista em questão parece não conhecer.    

Além disso, nesse momento de greve dos professores em que esse enunciado se 

materializa, é preciso desmistificar essas representações que colocam o docente no patamar de 

vitimização para que parte da sociedade, a leitora dessa revista semanal, para quem escreve, 

concorde e não se filie às causas de professores obstinados em “ignorar a realidade”. Ao dizer 

isso, Ioschpe desenha o perfil do docente ao seu molde: os professores são ignorantes, 

proposição reiterada na expressão “o discurso é sempre o mesmo”. Isso nos mostra que a 

paráfrase discursiva da negatividade sobre o professorado é reiterada, repetida em diversas 

vozes. Essa repetição é uma forma de resistência ao discurso que, mesmo diante das 

dificuldades diárias dos professores, eles continuam fazendo diferença na vida dos alunos, 

mesmo de forma limitada. A fala desse sujeito-economista também revela uma construção 

discursiva irônica que usa dos saberes sociais para desmistificar o exercício de poder do 

professorado no magistério e, por isso, insere outro discurso como “última tentativa de falar 

aos mestres”, como se fosse ele um mestre a ensinar “alunos” relapsos que se “recusam” a 

aprender. 

O trajeto temático que trata a dimensão discursiva que joga com os estereótipos sobre 

o sujeito-professor no patamar sacerdotal deixa entreabertas as lacunas nesse tipo de discurso. 

Por essa razão, a relação professor-sacerdote, em algumas condições de produção e a partir de 

certas posições-sujeito, é reverenciada e, em outras, ridicularizada. Contudo, ambas as 

situações, acreditamos que o viés missionário atrelado às funções do docente entra na ordem 

do controle discursivo, o qual uma mão dupla do discurso que serve de estratégia de inclusão 

e exclusão ou, conforme nos aponta Foucault (2007b, p. 17), “o modo como o saber é 

aplicado em uma sociedade, como é valorizado, distribuído”. Dessa maneira, a inclusão se dá 

no sentido de conformar o docente de que, nesse molde missionário, é mais fácil ser 

professor; enquanto que a exclusão provoca o apagamento da sacralidade, permanecendo as 
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características missionárias como o modelo de postura associado aos aspectos de formação e 

capacidade que o docente deve ter. Nesse aspecto, as reiterações das imagens que se tem do 

sujeito-professor, em grande parte negativa, continuam sendo palco de interesses a muitos 

sujeitos que, de parte a parte, o quer conformado com sua missão. A representação do 

docente, se sacralizada ou não, segue ganhando contornos que o desqualifica enquanto 

profissional, como vemos no próximo tema. 

 

2.3 EIXO TEMÁTICO 2: professor (ir)responsável/culpado 

 

2.3.1 Valorização docente: uma construção discursiva 

As relações discursivas que imbricam posições-sujeito estabelecem, via 

materialidade do enunciado, verdades instauradas de acordo com as condições de produção 

em que os sujeitos que falam e de quem se fala se inserem. Nesse sentido, essas relações que 

se atrelam à função enunciativa, estão também no jogo das formações imaginárias que os 

sujeitos fazem de si e dos outros. Essa é uma das razões com que a imagem que se tem do 

sujeito-professor atravessa a história reconfigurada, tornando-se, de algum modo, campo de 

interesses a muitos sujeitos inscritos nas diversas esferas sociais e institucionais.  

A inscrição dos sujeitos numa dada FD favorece um leque de possibilidades 

imagéticas a partir dos olhares oblíquos que se tem do professorado que pode ser visto como o 

sujeito que deve ter orgulho de sua profissão ao sujeito que é apontado como culpado pela 

face negativa do ensino. No exemplo que segue, da professora Novaes, em 1987, dois anos 

depois do fim da Ditadura Militar no Brasil, há quase três décadas, notamos a existência de 

uma formação imaginária de que a docência fora valorizada no passado. Entendemos que esse 

discurso se torna aceito devido à relação feita desde outrora entre magistério e sacerdócio. 

Contudo, podemos observar nesse mesmo enunciado, certa decadência da profissão devido a 

um suposto afastamento do docente aos moldes que o requer missionário. Esse discurso que 

rebaixa o magistério não é problematizado apenas na contemporaneidade, uma vez que o 

discurso que culpabiliza o sujeito-professor anda ao lado do dizer que supostamente o 

valoriza, ou seja, as práticas discursivas se entrecruzam e uma ou outra é retomada segundo a 

posição-sujeito de quem enuncia.  

 

ENUNCIADO 28 - Minha mãe foi professora primária quando ser professor era motivo de orgulho, 
especialmente para a família. Ingressei no magistério à época de sua aposentadoria e, para surpresa, 
me vi numa situação bem diferente: as pessoas se espantavam e às vezes faziam até gracejos de 
minha escolha profissional (NOVAES, 1987, p. 9). 
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Essa contradição entre valorização e desprestígio da carreira apresentada por Novaes, 

não acontece numa ordem linear, como se a docência simplesmente perdesse suas qualidades 

ao longo da história e sobrasse apenas o caos na figura do professor. Para essa professora, a 

suposta desvalorização, assim como o prestígio que lhe foi dado, é uma construção discursiva 

e histórica, por pelo menos dois motivos: 1) o motivo de orgulho da carreira não está 

associado apenas ao sujeito-professor, mas principalmente à sua família, um orgulho mais 

psicológico que profissional, pois está associada à da missão pedagógica do docente; 2) o 

magistério foi, por muito tempo, comparado ao sacerdócio, uma visão que foi amplamente 

aceita como positiva, ou seja, havia em certa medida vantagens em ser comparado ao 

sacerdócio devido à nobreza da atividade desenvolvida pelo sacerdote. Outro fator a se 

considerar nesse enunciado é o lugar ocupado pela mãe de Novaes como professora, pois está 

inserida em condições históricas diferenciadas em relação ao final do século XX, em que ser 

professora, ter uma profissão torna-se necessidade financeira e não apenas motivo de orgulho, 

como antes. Ou seja, quando o sujeito-professor perde a aura missionária, torna-se reles 

mortal interesseiro aos aspectos pecuniários. Podemos perceber a sobreposição de um 

discurso sobre outro, da valorização à desvalorização, ou seja, o discurso que desvaloriza não 

está isolado, mas ancorado no que supõe uma postura diferenciada em relação ao docente, 

mesmo que hipotética. 

Nessa direção, no enunciado 28, por meio dessa sobreposição discursiva, também 

podemos perceber um processo de ridicularização do magistério, tornando-se motivo de 

chacotas, em vez de ser elogiado e/ou valorizado. Essa FD, que permeia o saber de uma dada 

época, institui a imagem do sujeito-professor relapso, incompetente, despreparado para 

cumprir suas obrigações como agente-transformador social. Dessa maneira, as relações 

imagéticas que se estabelecem a partir dessa representação, configuram não só um sistema 

discursivo que (des)valoriza o docente, mas a maneira como o discurso é posto em jogo, com 

suas estratégias e poderes que se imbricam no processo discursivo de (des)valorização. De 

acordo com Pêcheux (1990), as construções discursivas se efetivam a partir da relação entre 

as posições-sujeito, do lugar de onde o sujeito enuncia que é posto na dinâmica discursiva. 

Vale ressaltar que esses lugares, para esse autor francês, não são estáticos, mas representados, 

por isso, podem ser preenchidos por diferentes sujeitos.  

Nesse sentido, a relação discursiva que constitui imagens disfóricas sobre o docente é 

uma relação construída entre os sujeitos A e B, isto é, do lugar ocupado pelos enunciadores do 

discurso e sua relação sobre quem se diz e com quem se fala. Um exemplo dessas posições 

ocupadas por A e B no discurso, de como a posição-sujeito-professor sofre deslocamentos e é 
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construída, pode ser notado no enunciado de Lourenço Filho, de 1960, ano da inauguração de 

Brasília, a nova capital federal, materializado há mais de meio século. Essas posições são 

lugares imaginados tanto para si, por meio do lugar que ocupa ao enunciar, e para o outro, a 

quem destina o discurso. Outra possibilidade é a relação de si que fala para si mesmo, uma 

vez que o enunciador também é um professor. Vale destacar que Lourenço Filho, à época, é 

um dos idealizadores da Escola Nova (1930), movimento que defende a universalização da 

escola pública, laica e gratuita. 

 

ENUNCIADO 29 - Em épocas, como a nossa, em que grandes mudanças numas e noutras se 
operem, mais necessário se faz que os mestres reforcem sua consciência profissional. Desenvolvê-la 
significa aperfeiçoar-se, isto é, valorizar a profissão, valorizando cada um, a si mesmo (LOURENÇO 
FILHO, 1960, p. 39). 

 

O discurso que supõe a valorização da docência aparece nesse enunciado de outro 

modo em relação ao texto 28, em que a profissão é sinônimo de orgulho da família.  Para 

Lourenço Filho, a valorização está na consciência do docente, ou seja, depende dele e não de 

outros fatores. É importante dizer que esse discurso que procura encontrar no professorado 

um sujeito consciente da grandeza de sua profissão não parte de um mero sujeito-professor, 

trata-se de um profissional, inserido no Manifesto da Escola Nova (1930), que tem 

credibilidade junto ao Governo do Estado do Ceará devido à sua postura em defesa do ensino 

público. Percebe-se, portanto, que esse sujeito-professor ocupa um lugar diferenciado em 

relação aos demais professores, um tipo de não-lugar, ou seja, ao mesmo tempo que fala, 

sendo professor, também enuncia como se não o fosse. Lourenço Filho apaga sua voz de 

sujeito-professor e assume a voz do sujeito-gestão, como se a docência não fosse parte de sua 

realidade profissional, por isso, assume posição de saber distinta sobre as funções do 

magistério.  

Essa proximidade do sujeito-professor com o sujeito-gestão parece provocar um novo 

modo de olhar o ensino, ou melhor, de como o docente deve se comportar diante da 

responsabilidade de ensinar. Nessa posição-sujeito, é preciso acionar o discurso que impõe 

regras e não o que reconhece a profissão docência desprestigiada. Afinal, a perspectiva que se 

tem do docente sob o crivo da gestão não é o mesmo da visão que o sujeito-professor tem 

quando inserido nas salas de aula. Desse modo, a mudança na posição-sujeito de Lourenço 

Filho também o leva a falar como gestor, há, dessa forma, uma sobreposição de uma função 

sujeito à outra, por isso, a voz que produz o discurso não é do sujeito empírico, mas da 

posição-sujeito ocupada por ele. Desse modo, o referido professor deixa entrever um lugar de 
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superioridade em relação aos demais professores ao convocá-los para que tenham 

“consciência profissional”. O aperfeiçoamento profissional, portanto, está na valorização que 

cada um faz dela e de si mesmo. Apaga-se a responsabilidade da gestão para transferi-la ao 

unicamente ao docente. 

Esse discurso passa a ser a representação do sujeito que agora sabe como deve ser a 

postura do professorado, falando para os que não sabem. As condições que permitem 

Lourenço Filho dizer que é preciso ter essa consciência não são as mesmas se ele estivesse na 

posição de sujeito-professor. As formações imaginárias, nesse aspecto, exercem papel 

fundamental na configuração da paráfrase discursiva da negatividade sobre o sujeito-professor 

entre os olhares oblíquos que se tem dele. Nesse aspecto, as diversas posições que um 

indivíduo pode e deve ocupar no discurso são autorizadas pelas FIs, são essas imagens que 

favorecem o entendimento de que a valorização do magistério torna-se um elemento-coringa 

forjado para a postura do professor que, se boa, há resultados relativamente positivos, há 

valorização. Contudo, é possível notar que emerge nesse construto discursivo um tipo de 

valorização psicológica e emocional, não a profissional em que a gestão respeita a carreira, 

propicia boas condições de trabalho, remunera adequadamente o professorado. Os discursos 

se colocam em embate, como é possível observar nos enunciados que seguem, em que os 

dizeres que culpabilizam o docente pelo insucesso do aluno é muito mais recorrente e 

incisivo, o que gera e reforça o discurso negativo sobre a classe docente, como única 

possibilidade de se enxergar a docência, como vemos a seguir.   

 

2.3.2 Da valorização à culpabilização: formações imaginárias 

As construções dos saberes que perpassam o sujeito-docente nos direcionam aos 

rastros que nos permitem verificar a irrupção dos discursos tomados como verdadeiros em 

nossa sociedade. De acordo com Pêcheux (1990), na construção dos discursos, é preciso 

considerar as condições de produção que, de alguma maneira, vão se tornar práticas 

discursivas nos lugares de onde falam os sujeitos e no desencadeamento dos processos 

discursivos advindos das formações imaginárias. Vejamos como a FI perpassa parte do 

discurso da professora Amanda Gurgel à Assembleia Legislativa de RN. 

 

ENUNCIADO 30 - Eu gostaria de pedir aos senhores, inclusive, que se libertem dessa concepção 
errônea, extremamente equivocada, isso eu digo com propriedade, sou eu que estou lá, inclusive 
além, propriedade maior até que os grandes estudiosos. Parem de associar qualidade de ensino da 
educação com o professor dentro da sala de aula, parem de associar isso daí. Porque não tem como 
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você ter qualidade em educação com professores três horários dentro de sala de aula (GURGEL, 
2011). (grifo nosso) 

 

Nesse enunciado, a professora em questão se refere ao discurso do outro quando 

pede ao Legislativo que “se libertem dessa concepção errônea”, ou seja, de certa maneira, 

Gurgel pressupõe que a imagem disfórica que se tem do docente já constitui o imaginário dos 

sujeitos-legisladores. Além disso, a referida professora constrói uma imagem de si para si 

mesma quando se assume enunciadora desse discurso a partir do lugar que ocupa em sala de 

aula. Seu discurso torna-se voz de autoridade em relação aos estudiosos do magistério, uma 

vez que ela representa a prática, o cotidiano escolar, não as teorias dos estudiosos. Essa 

refutação de Gurgel é uma resistência aos ditos que desmerecem o docente.  

Além disso, ao representar a voz que fala pelo professor, é possível observar a 

geração da imagem que o outro faz de si ao se referir às limitações do sujeito-professor 

inserido em três turnos de trabalho, e dentro de sala de aula. Seu posicionamento se veste 

mais uma vez de resistência para mostrar as condições em que o professor trabalha, 

desvelando a imagem de que o professor só se manifesta quando reivindica melhores salários. 

Entretanto, a voz da professora ecoa, mas parece não ser audível, é novamente silenciada 

porque nada mais se fala naquele lugar institucional que atenda às reivindicações da referida 

professora.  

Com base nesse enunciado, podemos notar que ainda no início século XXI, em 2011, 

ano em que Dilma Rousseff assume a presidência do Brasil, os professores e agentes 

educacionais são filiados ao discurso que responsabiliza unicamente esses profissionais pela 

qualidade do ensino. Então nos perguntamos, porque tal discurso é tão marcante? Talvez seja 

possível responder em Pêcheux (1983) quando esse autor nos diz que pensar o discurso é 

descartar a hipótese de vê-lo apenas como veículo de informação, mas como um efeito de 

sentido entre interlocutores, cujos lugares sócio-históricos de onde falam configuram seu 

próprio discurso. Tomando a ideia de que o discurso não é mera informação, mas efeitos de 

sentido, podemos inferir que os discursos que maculam a imagem do docente não alcançam 

esquecimento, mas retornam constantemente como acontecimentos em que os discursos 

podem ser reforçados, reformulados, esquecidos. Não se trata, pois, de dizer que o docente é o 

único responsável, mas apenas uma das peças das relações complexas que permitem tais 

discursos continuarem irrompendo na história com esse caráter desmoralizante, que 

culpabiliza, responsabiliza.  
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Essa rede de configurações pejorativas pode ser notada no enunciado de Ioschpe, 

materializado em 2012, a partir da publicação dos resultados das pesquisas feitas com base no 

questionário aplicado aos docentes da rede pública para traçar o perfil dos professores 

brasileiros, uma das investigações da UNESCO; outra, feita pelo Instituto Brasileiro de 

Opinião Pública e Estatística (IBOPE) encomendada pela Fundação Victor Civita e a partir 

dos resultados da Prova Brasil de 2009.   

 

ENUNCIADO 31 – Os professores estão falhando em sua tarefa mais simples, que é transmitir 
conhecimentos e desenvolver as capacidades cognitivas de seus alunos. Não sou eu nem os testes 
nacionais e internacionais de educação que atestam isso: são os próprios professores (IOSCHPE, 
2012). 

 

Depois de apresentar dados numéricos dessas pesquisas, Ioschpe indica a causa do 

problema: o professor. Esse profissional falha por não saber exercer sua função mais simples 

que é de transmitir conhecimentos e desenvolver a capacidade dos alunos. O uso do adjetivo 

“simples” provoca efeitos de sentido que conduzem o leitor a considerar o sujeito-docente 

incapaz, conduz, mas não significa que seja, haja vista que esse dizer funciona como 

mecanismo de convencimento. Entretanto, ao dizer que quem diz isso é o próprio professor, 

Ioschpe desvincula o caráter de verdade da pesquisa e a transfere para a voz do docente. Essa 

transferência de foco na instituição desse discurso provoca uma nova ordem na construção da 

imagem negativa que se tem do docente, fortalecendo o ciclo discursivo de que o sujeito-

professor é o suposto culpado pelo fracasso do ensino.  

Nesse sentido, Ioschpe mobiliza a FI de que o leitor da referida revista faria se 

sobressaísse o discurso dos testes, para constituir outra legitimidade, por meio da FI de que é 

o professorado quem atesta sua incompetência. Testes são testes, a operacionalidade dos 

resultados está nos perfis que os próprios professores constroem de si mesmos. Esse 

posicionamento de Ioschpe procura encontrar um lugar de verdade, ancorado na 

responsabilização do professor. Contudo, dizer que são os professores que atestam esse 

suposto fracasso não significa que seja o retrato fiel do cotidiano das escolas, das vivências e 

experiências entre conhecimento construído e resultados alcançados. De todo modo, esse 

discurso tem força para se tornar verdade para um grupo limitado, que, de certa maneira, não 

conhece a realidade da maioria das instituições escolares e de seus professores, por isso, são 

induzidos a considera-los desprovidos de capacidade suficiente para alavancar o ensino. 

É importante destacar que esse discurso, divulgado numa revista de grande 

visibilidade nacional, não é apenas uma informação que teoricamente é repassada por um 
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especialista da área, que argumenta para mostrar a real situação da educação. Trata-se de uma 

tentativa de aproximar o sujeito-leitor às imagens que desenham o sujeito-professor 

fracassado, legitimando todo o dizer do referido articulista. Essa proposição de que o docente 

é responsabilizado pelo insucesso do aluno pode ser confirmado no que Guimarães explica em 

sua dissertação de mestrado, em 2013.  

 

ENUNCIADO 32 – O professor, nesse contexto, por ser um profissional que atua diretamente com o 
aluno dentro da sala de aula, vai sendo responsabilizado pelo fracasso do ensino, ficando relegado a 
um segundo plano, aspectos de ordem política e econômica que acabam sendo fatores 
imprescindíveis para o alcance da qualidade da educação (GUIMARÃES, 2013, p. 14). 

 

Esse reforço e retorno do discurso revela a relação complexa estabelecida nos 

saberes que se tem sobre o docente, considerado o responsável pelas mazelas do ensino. As 

singularidades no processo discursivo que desenham o sujeito-professor nesse de 

incapacidade, possibilita, em determinado momento histórico, um espaço de ordem discursiva 

que constitui esses saberes e os mantêm circulando na sociedade como coerente. Dessa forma, 

esse discurso entra em funcionamento como artifício que culpabiliza toda uma classe e apaga, 

por meio da culpa dada a um sujeito, os demais mecanismos inseridos no processo 

educacional que envolve a relação entre gestão, administração, condições de trabalho e 

aplicação do aluno. 

Vejamos como o discurso que culpabiliza o professorado circula e se encontra 

disperso na história, não sendo, portanto, um saber construído somente do presente. Trata-se 

do discurso do professor 3ª escola pública da freguesia de Santa Anna do Rio de Janeiro, 

Antônio Estevão da Costa Cunha, de 1872. Esse enunciado constitui o pedido de resposta ao 

discurso de Alambary Luz, editor e articulista do jornal A Instrucção Pública, o qual faz 

algumas asserções generalizadas sobre as deficiências do ensino e suas causas. Vale destacar 

a similaridade discursiva entre o enunciado 31, de Ioschpe, e o de Cunha, 33, dada a 

considerável distância temporal entre eles, são cento e quarenta anos. Destacamos que o texto 

de Cunha se materializa dezessete anos antes da proclamação da República, enquanto o de 

Ioschpe, no texto 31, irrompe após trinta e um mandatos de presidentes do Brasil, após o 

Brasil se tornar República.   

 

ENUNCIADO 33 – Prestes a concluir diremos ao senhor doutor que nem de leve entrou em nosso 
proposito a censura, só que lhe pedimos é que faça sempre justiça aos bons desejos dos professores, 
e não como os nossos governos de todos os tempos que vendo-se obrigados a confessar o estado 
lastimoso e miserando do ensino publico, e não querendo attribui-lo á incuria de seus predecessores 
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e procurando uma victima para servir de causa, lançam maõ do misero professor publico, bode 
expiatorio que carrega as culpas destes modernos israelitas – agnus-Dei qui tollit peccata 
ministrorum, estampa,-lhe na fronte um ecce (eis) e dizem: - Eis ahi a causa, é o professor público 
(CUNHA, 1872).  

 

Nesse discurso, Cunha fala em nome de sua classe trabalhadora, isso se nota pelo uso 

da terceira pessoa do plural “diremos”, “lhe pedimos”. Desse modo, ao dirigir ao articulista, 

Cunha, de certa forma, também se dirige ao público, leitor do referido jornal, pois, via artigo 

que ora contesta, o discurso que denigre a imagem de sua classe é pulverizado na sociedade. 

Desse modo, Cunha ao enunciar não só faz a imagem que tem do sujeito-articulista, mas 

também da sociedade que compartilha com o divulgado por Luz no referido jornal. Cunha 

antecipa possíveis FIs que o articulista e a sociedade podem fazer a partir da imagem que faz 

de si mesmo. É o que Pêcheux (1990) explica sobre o atravessamento do discurso por um já 

ouvido e já dito que permitem a FIs e o retorno de já-ditos.   

O discurso religioso se configura nessa construção imaginária como mecanismo 

discursivo para mostrar o lugar em que o sujeito-professor é posto, um lugar de missionário, 

de sacerdote, uma tentativa de reforçar o caráter positivo e o privilégio de ser professor. 

Chamamos a atenção para essa posição de sacrífico nesse enunciado e nos observados no eixo 

1 do percurso temático. Os efeitos de sentido são remodelados, enquanto no eixo 1, nos 

enunciados 20 e 23, por exemplo, considera-se o sacrifício como privilégio, uma dádiva. No 

texto acima, Cunha caráter sacrificial dado à docência relacionado à condenação, via processo 

de vitimização que diz sofrerem os docentes. O uso da expressão “agnus-Dei qui tollit 

peccata ministrorum”, faz referência à súplica dos fiéis quando dizem: “Cordeiro de Deus 

que tirais o pecado do mestre”, à qual remete à figura de Jesus Cristo, condenado injustamente 

pelo povo e pelas autoridades. Cunha, relativamente, faz essa comparação com o docente, que 

é acusado tal qual Jesus o foi: Eis aí a causa do problema – o professor. Mesmo que o referido 

professor-enunciador se aproprie do discurso religioso para mostrar o lugar de culpado em 

que o docente é posto, não podemos dizer que essa seja a imagem que corresponde com o 

fazer pedagógico do professor. Ou seja, constrói-se tal representação, mas ela é recusada, 

refutada por Cunha como se fosse a verdade que se deve acreditar.   

Entretanto, a tônica desse enunciado está no atravessamento de outra FI. Cunha, ao 

solicitar ao sujeito-articulista que não repita as injustiças feitas pelos gestores contra os 

professores, reforça que esse discurso tem sido repetido há tempos. Essa repetição mostra o 

interesse dessa posição-sujeito-gestor em manter o dizer que desmerece o docente como o 

único saber existente sobre o professorado traçado como verdade. O enunciador, nessa fala, 
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recupera em seu discurso a FI que outros sujeitos inscritos em outros tempos e em outras 

condições de produção, fazem do docente.   

Podemos perceber a repetitividade do discurso quando o referido professor nos diz 

que os gestores tendo que relatar sobre o péssimo estado em que a educação se encontra, na 

sua e nas gestões anteriores. Também podemos entrever que nenhum dos gestores, em suas 

épocas, não se assume sua responsabilidade e nem delata a dos outros pela falta de medidas 

eficazes para o bom desenvolvimento da instrução. Todos transferem a culpa ao professorado. 

Essa é uma prática discursiva comum nesse lugar, uma vez que admitir falhas gerência nesse 

setor, supõe instaurar políticas que atendam as demandas necessárias para que o ensino seja 

de qualidade, desvinculando a figura docente como principal elemento desse processo. O 

sujeito-professor, portanto, serve de “cordeiro expiatório”, capaz de produzir eficiência ao que 

não depende unicamente de si mesmo.   

Nesse sentido, o lugar de onde se fala e de quem fala, implica uma retomada de uma 

historicidade para legitimar o discurso de Cunha. Trata-se da presença do interdiscurso que, 

segundo Pêcheux (1983), tudo está dito e já está em relação, ou seja, o discurso que afirma a 

culpabilidade docente se configura a partir da negação do que reconhece sua importância. As 

relações se instauram no jogo de apagamento, rejeição de um saber para que outro se 

estabeleça como verdade. Nessa direção, se relacionarmos os saberes que constituem os 

enunciados de Ioschpe, 31, em 2012, e de Cunha, 33, de 1872, podemos perceber que a mídia 

exerce papel preponderante na formação das verdades que permeiam a memória discursiva 

acerca do sujeito-professor. São enunciados idênticos na forma como o discurso é constituído, 

embora haja uma distância temporal de quase um século e meio entre tais enunciados. No 

enunciado de Ioschpe, não há remissão ao discurso religioso, mas há o discurso que culpa, 

responsabiliza o docente pelos resultados insuficientes em relação ao ensino-aprendizado dos 

alunos, ou seja, o professor é desenhado culpando-se a si mesmo, a partir dos resultados dos 

testes aplicados.  

O estabelecimento do jogo das repetições imbricadas nas FIs, das diferenças e 

transformações que passam os sentidos na esteira do discurso, se dá, de acordo com Pêcheux 

(1990, p. 60), nos “arranjos sócio-históricos de constelações de enunciados”. Tomando essa 

posição teórica, podemos notar o desencadeamento da constelação enunciativa que se forma 

numa mesma matriz discursiva. Exemplo disso pode ser notado no discurso de articulista do 

jornal A Instrucção Pública que surge como justificativa ao pedido de resposta de Cunha, no 

enunciado 33. 
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ENUNCIADO 34 - Cumpre também confessar, o mestre aprende a ensinar e em que peze aos nossos 
professores é força reconhecer que nenhum progresso temos feito na instrucção das massas 
populares. Apressemo-nos a accrescentar -  a culpa não é dos professores; è de falta de modelos e da 
carestia de livros em lingua vernacula para a vulgarisação  dos processos empregados no ensino [...].  
Multum in parvis (LUZ, 1872, p. 81).      

 

A argumentação de Luz, nesse enunciado, faz com que o leitor associe os problemas 

educacionais aos desajustes do sujeito-professor. As escolhas lexicais feitas pelo articulista 

provocam sentidos que parecem, de início, os mesmos do discurso de Cunha. Entretanto, é 

possível perceber um tom irônico em todo seu discurso. Note a relação que desdenha a classe: 

“o mestre sabe ensinar” = mas não há “nenhum progresso na instrucção”; e principalmente, 

quando diz “apressemo-nos a accrescentar: a culpa não é dos professores”, o que pode levar 

os leitores do referido jornal a interpretar esse enunciado de múltiplas maneiras. Entre elas, ao 

dizer que a culpa não é dos professores, ironicamente, Luz está insistindo que a culpa é 

realmente dos professores. Isso se pode observar pelo acréscimo das afirmações de que a 

culpa está na falta de modelos e carestia de livros. Ou seja, há formulação imagética que 

falseia o discurso por meio dessa oscilação. Além disso, terminar seu texto com a expressão 

Multum in parvis, ou, “muitas coisas em poucas palavras”, reitera ainda mais o caráter irônico 

desse discurso, que refuta todo argumento de Cunha visto no enunciado 33.  

Todo esse jogo discursivo que parte do dispositivo midiático, seja na voz do sujeito-

professor ou do sujeito-articulista do jornal A Instrucção Publica (1872), nos leva a confirmar 

em Fischer (2013) que uma força social é capaz de interpelar a própria mídia e a faz adequar-

se, objetivamente, ao que emerge no social. Isto é, a mídia se torna legitimadora de 

determinado discurso não por ser a fonte de um dizer, mas pela apropriação desse dito e da 

capacidade de o sujeito remodelá-la de acordo com as novas condições de produção que faz 

com que esse discurso continue funcionando.  

As construções discursivas que se seguem dispersas na historicidade são norteadas na 

ótica de que a conexão entre os discursos difundidos pela mídia e pela gestão colabora, em 

seu tempo, para a cristalização da paráfrase discursiva da negatividade sobre o sujeito-

professor, como a expressão verdadeiramente verdadeira. Nesse sentido, se nos dirigirmos aos 

enunciados historicamente constituídos que asseveram modelos negativos sobre o professor, 

vemos que, nesse cenário, o docente permanece preso aos entraves em que a sociedade o 

coloca. Para exemplificar o atravessamento de FDs, via circularidade do discurso, tomamos 

dois recortes, um de 2012, de Lya Luft, escritora e articulista da revista Veja; outro, de 1846, 
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de Joaquim Ignácio Ramalho, fundador do Lyceu Goiano e Presidente da Província de Goiás 

na época. 

  

ENUNCIADO 35 – Professores que, mal pagos, mal estimulados, são mal preparados, desanimados, 
exaustos e desinteressados. Atenção: há para tudo isso grandes e animadoras exceções, mas são 
exceções, tanto escolas quanto alunos e mestres. O quadro geral é entristecedor (LUFT, 2012, p. 24). 

 

 

ENUNCIADO 36 - Os professores, salvas algumas poucas excepções, não tem os conhecimentos 
necessarios para desempenharem seos deveres, e impossivel seria preencher todas as Cadeiras 
creadas na Provincia, com homens professionaes, revestidos de todas as habelitações exigidas pelas 
Leis em Vigor. A falta0 de homens que exerçaõ dignamente o Magisterio He hum mal, que affecta 
poderosamente o progresso da instrucçaõ (RAMALHO, 1846)11. 

 

Nesses enunciados, os sujeitos-enunciadores compartilham o discurso que rebaixa a 

classe docente, isso representa, a partir do entendimento de Deleuze (1990), as linhas 

discursivas da visibilidade e da força. Esse compartilhamento representa o contrato entre 

sujeitos que interessam conjecturar discurso negativo perante o discurso de que o docente 

sofre limitações, mas permanece exercendo suas funções. Nessa esteira, podemos visualizar 

que a representação que minoriza a figura docente advém de uma posição-sujeito específica e 

também é remetido a sujeitos também específicos: a revista dirige-se aos leitores mais 

elitizados; já o relatório tem como interlocutor os legisladores. As linhas discursivas de força 

são percebidas pela posição-sujeito de ambos enunciados, pois o domínio da construção 

enunciativa que desmerece a classe docente parte de sujeitos legitimadores e, por isso, exerce 

o poder sobre os meios de produção desse discurso, mas sobre os outros que rejeitam essa 

postura. Portanto, podemos dizer que em ambos dispositivos, o discurso negativo não é 

direcionado aos professores, mas a outros sujeitos a quem esses dispositivos falam e 

estabelecem valores de verdades, reproduzindo-as. Desse modo, reforça-se a imagem 

disfórica sobre o professor configurada e atestada por todos como negativa.  

No entanto, nesses dispositivos midiáticos, o que é dito sobre o sujeito-professor, em 

ambas as épocas, remete-nos a uma FD que sobressai diante das outras: a de que há 

professores dignos e preparados para o magistério, como podemos comprovar por meio do 

vocábulo “exceção”, presente nos enunciados 35 e 36. Isso comprova que mesmo que haja a 

construção pejorativa, há o reconhecimento de que há bons professores e, do mesmo modo, o 

interesse reforçar que muitos docentes não são dignos do magistério. De qualquer maneira, o 

                                                           
11 

É importante destacar que primeira iniciativa de criação da Escola Normal em Goiás se deu no ano de 1858 

(BRETAS, 1991). 
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que se nota é a circulação do discurso de que o professor, independentemente de como a 

sociedade o vê, é mola mestra para o bom desenvolvimento da educação, mas esse viés não 

aparece de modo positivo, ao contrário, cria-se uma relação de dependência negativa. Em 

outros termos, surge entre eles um tipo de (re)ativação das imagens disfóricas que impõe uma 

relação negativa entre docência, gestão e sociedade. Isso, de certa forma, apaga os saberes 

positivos da atividade docente e dá lugar ao negativo. São dizeres revestidos de já-dito com 

aspecto de jamais-dito, ou seja, são discursos já conhecidos por muitos, mas que se revestem 

de novidade ao engendrar um novo momento de discursivização, por isso, sempre temos a 

sensação de estarmos diante de um discurso novo que tenta desmoralizar a figura docente.   

 De forma mais atenta, embora haja um espaço temporal de cento e sessenta e seis 

anos entre os enunciado 35 e 36, é possível encontrarmos discursos que se travestem de 

denúncias similares sobre as possíveis deficiências da educação, centrada na imagem do 

profissional que “não tem os conhecimentos necessários” para bem desempenhar suas 

funções. Luft elenca características vexatórias para o professorado: “mal pagos”, “mal-

estimulados”, “mal preparados”, “desanimados”, “exaustos” e “desinteressados”. A 

correlação entre as expressões “animadoras exceções” e “salvas exceções” mostram que esses 

sujeitos enunciadores se inscrevem numa mesma FD que, ao mesmo tempo em que assumem 

que há bons profissionais, deixam o movimento da depreciação se sobrepor em relação à 

imagem positiva que existe sobre o docente. Essa representação remete-nos, de acordo com 

Morgado (2010), na cultura da falta: falta de bons professores, de vocação, de habilidades 

para a função docente. Assim, o sujeito-professor é mais que rotulado, é simbolizado, 

deixando lacunas nessa cultura por meio da FIs que perpassam o processo discursivo, 

estabelecendo relações de força e de sentido negativos. 

Aplicando essa percepção ao nosso objeto, tomando termos observados nos 

enunciados 35 e 36, no que se refere às escolhas lexicais “desanimados”, “mal formados”, 

“homens profissionais”, “todas as habilidades” e “exerçam dignamente”, por exemplo, 

podemos notar que não são aleatórias, mas estão dadas na historicidade e, por isso, podem ser 

(re)tomadas como as verdades que já transitam sobre a classe docente, configurando novas 

maneiras de dizer. Em tais expressões destacadas, um tipo de dilema rebaixa o docente a um 

patamar de desqualificação, provocando enfraquecimento e mal-estares à profissão. Dito de 

outro modo, são as condições de existência desse discurso que conferem ao sujeito-professor 

certo tipo de imagem e estabelecem uma relação nevrálgica não só no ambiente escolar no 

qual o professor está inscrito, mas também entre sociedade, governo e a classe docente, uma 

vez que esses rótulos não representam toda a classe docente.  
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Considerando a similaridade da construção discursiva que perpassa esses enunciados, 

destacamos que o enunciado de Ramalho se materializa cinco anos após o início do segundo 

reinado no Brasil, enquanto o de Luft irrompe na trigésima segunda gestão presidencial após a 

proclamação da República, o que nos mostra a descontinuidade e a dispersão desses discursos, 

mas que produzem efeitos de sentidos idênticos numa distância temporal relevante. Desse 

modo, a aproximação discursiva da esfera midiática com as da gestão traz à tona séries de 

confrontos acerca do papel do professor, pois intensificam a circulação de enunciados que 

polemizam a incorporação do sujeito-professor no universo da culpabilização do ensino 

supostamente fracassado, marginalizando-o. Esse processo de marginalização docente 

acarreta a produção do discurso que culpabiliza diretamente o docente pela suposta ineficácia 

do ensino.   

 

2.3.3 Professor fracassado, professor culpado 

A rede de enunciados sobre o sujeito-professor construída na dispersão da história, 

não o tangencia, mas o constitui. Para Foucault (2007a), a constituição de um discurso sobre 

um determinado objeto, sua transversalidade, permite o movimento de sentidos que pairam 

nos enunciados de um mesmo campo discursivo, podendo, com isso, chocarem-se uns com os 

outros ou, inclusive, contradizer-se mutuamente. Partindo dessa premissa, tomamos o 

enunciado de Francisco Campos, diretor da Instrução Pública de Minas Gerais à época, de 

1941, que compõe o livro Educação e Cultura. 

  

ENUNCIADO 37 – Os defeitos do ensino primario não estão nos seus programas, nem na 
organização do seu curriculum; estão no professor. Deste é o methodo do ensino, delle essa tehcnica 
indefinivel de captar o interesse infantil, delle esse tecido intellectual, plástico, sensivel e irradiante, 
em que as noções trabalham o seu corpo visivel e de cujas substancia de idéas, tornando-se 
concretas, intuitivas e palpáveis, improvisam essa espécie de maõs ou prolongamente presencies, 
que lhes possibilitam apropriar-se da realidade e da vida, incorporando-se ás cousas. Sem isto não 
haverá ensino primario e isto só os professores convenientemente preparados poderão dar 
(CAMPOS, 1941, p. 30-31). (grifo nosso) 

 

Campos ocupa diversas posições-sujeito: advogado, professor, jurista, político, 

diretor da instrução pública em Minas Gerais. Nesse enunciado, sua voz é a de diretor que, na 

época, tenta remodelar a escola mineira por meio da reforma do ensino. Entretanto, a posição-

sujeito que ocupa nesse momento discursivo, não apaga sua posição de professor, por isso, 

mostra-se tão subjetivado que acaba parafraseando o que a sociedade diz negativamente de 

sua classe. Campos aponta abertamente para o defeito do ensino: o professor. Ou seja, o 
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discurso que culpabiliza também circula dentro da própria classe docente, embora esse 

sujeito-enunciador não fale da posição-sujeito-professor-comum, mas é a esse sujeito a quem, 

de algum modo, procura atingir, de com as práticas discursivas no meio em que insere. Além 

disso, o referido diretor visa despertar no professorado a necessidade de se qualificar, por isso, 

podemos notar o realce dado à formação do professor como ferramenta salvadora para a 

qualidade do ensino. É como se o professor estivesse na ignorância e esses caminhos fossem 

mais adequados para que ele se torne preparado e não culpado. Ou seja, pelo contradiscurso 

idealiza-se o modelo de sujeito-professor e, por isso, também há a existência de muitos 

relatórios, seja oriundos da própria gestão ou de textos enviados à gestão. 

As retrações e recusas da figura do docente como agente atuante na transformação 

social, o traço mais geral dos impactos que as transformações e as possíveis crises geradas 

nessa rede de negatividade impuseram a irrupção de novos saberes e provocam novas formas 

de verdade acerca do que se pensar sobre o docente e seu papel na educação. Nessa frente 

discursiva, aumenta-se a lente que condena quanto às ações do professor e a diminui quanto o 

papel dos gestores em encontrar um meio de descaracterizar essa imagem. Esse construto 

discursivo se transforma, portanto, em uma espécie de escolha a fazer, não do professor, mas 

do sujeito legitimado pela gestão em mudar o panorama de fracasso por meio de um reforma 

educacional que, de início, já aponta para o docente como o problema a ser combatido.  Isso 

significa dizer que a culpabilização do docente por seu despreparo pode condicioná-lo a uma 

mudança de postura, dele somente dele depende o avanço da instrução, levando-o a buscar 

mais conhecimento. É como se essa falta de conhecimento fosse somente pela falta de 

interesse docente em obtê-lo e não pelas inadequações existentes no campo de trabalho do 

professorado. 

Nesse horizonte, outro enunciado que constrói a imagem negativa do docente é o de 

Claudio de Moura Castro, economista especialista em educação, colaborador da revista Veja 

desde 1997, considerada uma das vozes mais incisivas em relação ao ensino no Brasil e uma 

das que acredita que ensino de qualidade está em bons modelos de materiais, não nos 

professores, o que reforça os discursos que os desmerecem. 

 

ENUNCIADO 38 – “A escola é tão boa quanto seus professores.” Raras afirmativas encontram tanto 
consenso entre leigos, pesquisadores, ideólogos e agnósticos. Infelizmente, eles concordam por ser 
excessivamente vaga, cada um pondo suas próprias interpretações. Sendo eu um incurável 
pesquisador, vejamos o que dizem os estudos. Primeiro, há que traduzir: professor bom é aquele 
cujos alunos aprendem mais. Portanto, o caminho das luzes consiste em perguntar que 
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características dos professores estão associadas ao maior aprendizado dos alunos (CASTRO, 2014). 
(grifo do autor) 

 

A manifestação desse discurso nesse lugar midiático, subtrai a força de um já-dito 

para (re)instaurar uma nova cristalização da imagem docente, como algo novo a se lutar: 

encontrar o bom professor por meio da descrição de suas características. Dessa maneira, nesse 

enunciado, temos um pluralismo de imagens do docente à interpretação de outrem sobre o que 

é ser bom professor. Ao colocar em níveis idênticos tanto escola quanto professor, Castro 

deixa vaga essa relação, principalmente porque busca adesão ao seu discurso as vozes de 

sujeitos socialmente inscritos em esferas diferentes, uma forma de validar sua posição. No 

entanto, a voz de autoridade é aclamada e referenciada a si mesmo, o sujeito-economista, 

confessando-se “incurável pesquisador”. É sua voz que ecoa, o que nos leva a rejeitar esse 

posicionamento como o retrato da classe docente. Supondo o não entendimento de seu leitor, 

Castro, o sujeito que sabe o que diz, traduz que “professor bom é aquele cujos alunos 

aprendem mais”.  

Castro categoriza o tipo específico de docente que ele julga ser bom, dessa forma, 

não basta que os alunos aprendam, têm de aprender mais, ser mais produtivo. O que Castro 

insere nesse mais faz com que tal sujeito-professor seja bom e outro não? Para o articulista, a 

solução está em perguntar quais as características estão associadas ao professor, não às 

condições adequadas ao trabalho, de bons suportes didático-pedagógicos, ao esforço do aluno. 

É preciso esconder esse discurso para destacar a figura do docente como a ferramenta 

responsável pelo bom ensino. Vale destacar que não negamos a responsabilidade do professor 

no desenvolvimento da qualidade do ensino, o que refutamos é o discurso que nos desenha 

como estorvo nesse processo e, por isso, precisamos de direcionamentos senão os que advêm 

da pedagogia.  

Com esse argumento, Castro não menciona diretamente o fracasso do sujeito-

professor, mas ao dizer que há um bom professor em relação aos demais, está dizendo que há 

um culpado, alguém responsabilizado pelo insucesso do aluno e esse mancham toda a classe. 

Constrói-se, pois, uma FI de que há docentes bons, para negar a existência dos ruins, com a 

voz de quem, partindo do lugar que fala, tem o poder simbólico de controlar o discurso que 

constrói a representação que se tem do sujeito-professor. Além disso, o articulista-economista 

usa uma estratégia capaz de ativar a memória discursiva de seu público-alvo, pois acredita que 

seu leitor comungue com os saberes semelhantes aos dele. São, portanto, sujeitos de um 

mesmo tempo e espaço histórico-social. Os efeitos de sentido, dessa forma, não se dão apenas 
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na organização do enunciado, mas também podem se dar na movimentação das relações 

imaginárias representadas entre os interlocutores. Os sentidos, portanto, podem ser múltiplos, 

mas não qualquer um. 

Por essa razão, ao (re)tomarmos os discursos sobre o sujeito-professor como reflexo 

do fracasso do ensino, consideramos a manifestação de um saber posto em jogo com as 

verdades em cada circunstância discursiva. Dessa maneira, o lugar de onde fala o sujeito 

determina essas relações de força imbricadas no discurso, fazendo com que ocorra um jogo de 

imagens: dos sujeitos entre si, dos sujeitos com os lugares que ocupam na formação social e 

dos discursos com os possíveis imaginados (PÊCHEUX, 1990). A mídia, portanto, é 

formadora de opinião, seja no viés da gestão, seja no social e até mesmo dentro da própria 

classe docente. Sua voz é utilizada como fonte científica para reforçar a face negativa do 

ensino, isso se vê na fala de Castro, no enunciado 39, quando diz: “sendo eu um incurável 

pesquisador” e “há que traduzir”, no sentido de que ele tem autoridade para dizer o que diz. 

A multiplicidade de enunciados selecionados nesta pesquisa nos permite a retomada 

do que Foucault (2007a) nos esclarece acerca do surgimento dos enunciados que se agrupam 

nas coisas ditas e em figuras distintas, mantendo uma inter-relação em seu agrupamento ou 

em sua desconexão de acordo com as regularidades ali estabelecidas. A construção da 

categoria que projeta a imagem sobre o sujeito-professor culpado é também simbolizada e não 

reflete a real condição do docente. Contudo, tanto mídia quanto gestão direciona, entre os 

olhares oblíquos sobre o professor, para o modelo de sujeito fracassado, o que promove uma 

rede de verdade que colabora para a desvalorização da classe.  Nos enunciados 39 e 40, é 

possível perceber a repetição do discurso que recai sobre o docente a responsabilidade de 

alavancar o progresso do ensino mediante a perspectiva de Ioschpe, que fala a partir do 

dispositivo midiático. Em seu discurso percebe-se a resistência do sujeito-economista em 

tratar a educação em um modo que não seja focado na figura do sujeito-docente.   

 

ENUNCIADO 39 - Quando você tem na sociedade uma percepção de que primeiro, a qualidade da 
escola tá boa, segundo, as grandes vítimas são os professores, então todo discurso de mobilização, 
de exigência desse alunado e de seus pais, vai não pra obter resultados pra si, pra seus filhos, mas 
pra melhorar as condições do professorado. Então não há uma exigência, a sociedade brasileira não 
entende o diretor e o professor da escola como um funcionário seu, que tem que cumprir resultados, 
de que cujo salário é fruto do seu imposto, do seu trabalho. Ele entende como alguém como quase 
que fazendo um favor, um sacerdócio e, coitadinho, tá sofrendo, não ganha o que chega e a gente 
precisa melhorar isso. E na realidade, a conversa deveria ser o oposto, deveria ser: nós estamos 
pagando muito pra esse sistema, não, claro, pro professor, obviamente, mas precisamos cobrar um 
resultado, uma entrega de resultado muito melhor do que nós temos (IOSCHPE, 2011).   
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No início desse enunciado, o articulista deixa entrever que a rede imagética 

construída sobre o professorado é, de certa forma, aceita pela sociedade, a mesma que 

também o considera vítima, como se todos encaixassem num mesmo molde. Ioschpe também 

coloca o docente numa situação de vitimização e de pena ao considerá-lo um coitado; retoma 

o discurso de a profissão estar relacionada ao sacerdócio, reforçando que esse saber ainda 

persiste na atualidade. Nesse enunciado, outra FD circula e colabora na construção dos 

estereótipos sobre o sujeito-professor, a de que é mal pago, criando um cenário profícuo para 

estabilizar ainda mais a visão negativa que se tem dessa classe trabalhadora, como se essa 

fosse a única aceita pela sociedade, principalmente, pelos professores, que se subjetiva e fica 

estagnado nessa situação que parece ser confortável. Entretanto, esse jogo que procurar 

igualar todos os professores se faz pela oposição de que a vitimização não imputa o caráter de 

coitadismo, mas na tentativa de transformá-los assim.  

 Esse jogo de caracterizações que estereotipam o docente parece consolidar uma 

articulação positiva em torno da imagem desse profissional. Parece-nos que há certo controle 

discursivo que procura negar o valor positivo do docente ao tentar contrapor que não é esse o 

saber que deve permear o campo educacional. Daí a tentativa de fazer circular cada vez mais 

as construções discursivas que negam a eficiência do professor. De todo modo, a 

representação do sujeito-professor se desenha de forma fragmentada, pois há, nesse enunciado 

39, além da FD de configura o docente desqualificado, a FD que reconhece o sujeito-

professor preparado, embora essa FD não encontre força discursiva suficiente para que as 

características positivas do professorado sejam despojadas e valorizadas. O insistente discurso 

que desmerece a classe docente é tão mais latente na memória social e institucional que 

provoca esse suposto esquecimento. Para Pêcheux (2007, p. 56), essa possibilidade de 

apagamento de um dado discurso em relação a outro acontece porque a memória se torna 

espaço de “disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos de regularização... Um 

espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contradiscursos”.  

Nessa perspectiva, as caracterizações pejorativas que plainam no social são 

demarcadas pelo antagonismo que se dá na relação discursiva que multiplica essas 

representações que se tem do docente. Todavia, se esse desenho tosco que rebaixa a figura 

docente fosse uma realização dessas vozes, o professor seria exatamente como emoldurado, 

mas não é esse o quadro que encontramos em nossas escolas. Há deficiências, há uma cultura 

da falta que impede muitas vezes o bom trabalho do docente, o que não significa que a culpa 

pela educação falaciosa seja do sujeito-professor. No enunciado 40, o sujeito-economista 

revela sua incansável busca pelos bons profissionais da educação, a partir da negativa que se 
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instaura acerca do sujeito-professor, tomando-o efetivamente como a causa do fracasso do 

ensino, corroborando o discurso de Campos, no enunciado 37. 

  

 ENUNCIADO 40 - Mas, ante o modelo atual, obviamente fracassado, em que o professor é 
contratado por concurso no início da carreira e depois fica esquecido em sua sala de aula, fazendo o 
que bem entender e sendo promovido por nível de estudo e experiência, o horizonte descortinado 
por essa pesquisa é bem mais promissor. Precisamos encontrar e premiar os bons professores. E ter 
ferramentas objetivas e mensuráveis para tirar os maus profissionais da sala de aula. Sem isso, 
dificilmente sairemos dessa pasmaceira (IOSCHPE, 2013). 

 

Ioschpe acusa de fracassado o modelo atual de contratação de docentes, então a culpa 

não é do docente, mas das regulamentações que regem a seleção dos docentes. Os 

mecanismos acionados na construção dos saberes que perpassam esse enunciado, não se 

resumem na fixação de um único valor de verdade, mas mobiliza diferentes FDs que fazem 

emergir outras frentes de saber e de vontade de verdade. Nessa perspectiva, as querelas que 

envolvem esses enunciados estão atreladas à ideia de que há maus professores impedindo o 

progresso do ensino, esse é o foco, é preciso acusar alguém. Todavia, essas querelas não se 

limitam no efeito de troca, pois se essa fosse a saída, esse discurso não seria mais pertinente 

nem repetido por esse enunciador e nem por outros sujeitos que insistem em apontar para o 

sujeito-professor como a responsabilidade dos desajustes da educação.  

A insistência desse discurso procura o seu lugar: o professor. Esse saber instaurado 

sobre o docente pode ser entendido a partir do que Foucault (2007a) nos diz acerca do 

discurso, que é um sistema de luta, de uma batalha que se quer vencer. Nesse sentido, 

notamos a luta pela aceitação do discurso tanto pelos leitores, quanto pelo professor, essa 

batalha é travada devido à resistência a esse saber uniformizador. Trata-se de um desejo de 

homogeneização dos comportamentos, das relações sociais dos professores que podem ser a 

luz no final do túnel para a educação.   

Desse modo, a dimensão que as representações traçadas sobre o docente considerado 

culpado por esse processo estagnado do ensino está no nível daquilo que pode e deve ser dito 

dentro da rede de enunciados negativos que tenta desmoralizar a classe docente. O 

agenciamento dos saberes coletivos amplamente divulgados por esse sujeito-economista 

legitimado, autorizado a dizer, condiciona grande parte da sociedade a se subjetivar, aceitando 

essa verdade como reveladora da face da educação que não avança. Essa articulação 

discursiva demole a imagem docente, mas ao mesmo tempo a recupera ao reconhecer que há 

bons professores. O discurso que desmerece o docente é perpassado pelo que não nega a 

existência do dizer que admite os bons professores, mesmo que essa aceitação se articule de 
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modo severo, mas os se discursos entre bom e ruim estão em oposição, o que nos mostra a 

tentativa de sobreposição de um sobre o outro, como um novo discurso instaurador de 

verdade. 

Sobre o espaço legitimador que a mídia ocupa na sociedade, Navarro (2003, p. 116) 

explica que “o lugar, por excelência de produção do acontecimento não é mais o do discurso 

da história, mas sim o da mídia”. Em outras palavras, não são as informações sobre esses 

acontecimentos que se destacam na realidade, mas o modo como a mídia trata o evento, pois é 

por meio dela que se veiculam as informações de todas as espécies. A mídia passa a ser um 

tipo de porta-voz dos dizeres, seja oficial ou não, e, assim, sua voz se torna legítima e 

legitimadora dos saberes ali divulgados. Por isso, muitos os olhares se voltam para a mídia 

como veículo construtor da história, dos saberes e das verdades e contra ela não há 

contestações. 

Dessa maneira, por meio de certas mídias, o sujeito-professor é desprestigiado e 

deslocado de seu lugar para ocupar outros lugares-sujeito, desenhados por indivíduos que quer 

funcionando o discurso negativo que condena o docente como meio de manter seu controle 

sobre os saberes escolares a partir de um conhecimento que não corresponde ao lugar-função-

docente. Os discursos que constituem os saberes sobre o professorado nessa visada disfórica, 

colocam os sujeitos inscritos em posições sócio-institucionalmente em diferentes situações de 

“alerta”, um tipo de prevenção contra esse sujeito causador da mal-afamada qualidade do 

ensino. Trata-se de uma instância enunciativa que procura fundir a problemática da educação 

ao sujeito-professor, numa causalidade lógica: ensino fracassado, professor culpado, como se 

todo docente fosse descompromissado com o ensino. Por isso, essa fusão negativa entre 

educação e professor é mais delicada, há casos e casos, não se pode condenar toda uma classe 

em função de poucos que são relapsos. As práticas cotidianas contestam esse tipo de discurso, 

tanto de essa rede enunciativa que desmoraliza o docente não cessa de acusar, o que significa 

que essa acusação não alcança efetividade completa nem na escola e nem nas camadas sociais 

que se interessam pela educação. De todo modo, se a escola é falha, se alguns professores são 

falhos não podemos afirmar que isso representa a totalidade, afinal, nosso país foi construído 

de que maneira, sem professor? 

Nessa dimensão discursiva, a educação surge como algo abstrato, enquanto o sujeito-

professor, mesmo que simbolicamente, é corporificado nos discursos que o denigrem, por 

essa razão a figura docente se torna mais visível e não os mecanismos que fazem a educação 

funcionar em seu todo. Segundo Foucault (2007a), as FDs são condições de existência dos 

enunciados, feixes de sentidos que regem o aparecimento de uma ordem discursiva em 
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determinado momento histórico. Os saberes que nela surgem, manifestos nos discursos, são 

tomados como verdadeiros, mas a partir de uma falsa tolerância que se estabelece nas 

reiterações das representações que se tem do sujeito-professor. Nessa direção, vejamos outro 

enunciado, materializado no relatório do Conselheiro do ensino público do Rio de Janeiro, 

Paulino Soares de Souza, em 1868, período em que o Brasil vive a Guerra do Paraguai. Nesse 

documento, o sujeito-conselheiro afirma que: 

 

ENUNCIADO 41 - As condições da instrucção primaria nessa corte estão ainda longe de satisfazer 
as necessidades sociaes [e que se tanto ocorria era] por falta de bons professores (SOUZA, 1868).  

 

Tal enunciado parece manejar o processo de configuração discursiva que perdura na 

história, haja vista pela explicação: “e que se tanto ocorria”. Uma confirmação de que não era 

por falta de professor o problema da educação da época, mas por falta dos bons professores. 

Se observarmos a distância temporal entre esse enunciado 41 de Souza e os recortes 39 e 40 

de Ioschpe, são quase um século e meio. Uma força da materialidade repetível marcada na 

historicidade, pois os rastros discursivos que procura (re)forçar a maneira negativa de se ver o 

docente permanece. Dessa maneira, a visão unilateral de que a falta de bons professores é que 

impede o desenvolvimento social, é uma forma de dizer que os que existem são fracassados. 

Levando em consideração a temporalidade em que esse enunciado se materializa, em que os 

cursos de formação de professores são deficientes e limitados, podemos entender o discurso 

do bom professor está atrelado à vocação, ao viés missionário e não científico. Isso nos leva a 

reforçar nossa ideia de que ser professor preparado é ser um sujeito vocacionado, de boa 

moral. A severidade desse enunciado, portanto, não atinge a profissão em si, mas a profissão 

imaginada que deve atende a demanda social e não propriamente científica.  

Dessa maneira, a relação imbricada nos dois enunciados quanto à configuração do 

bom professor, ambas as épocas, está associada à formação docente. O que difere o 

enunciado-gestão do enunciado-midiático é que à época do primeiro, faltam as instituições de 

formação do professor, enquanto, na do segundo, não é por falta de faculdades que formam os 

docentes, mas da dita qualidade dos cursos que os formam. A culpa mais uma vez é do 

professor do professor. 

A dispersão desses sujeitos e dos lugares de onde falam permitem a projeção de 

movimentos de (des)identificação do docente, por meio de uma voz que fala a partir de um 

lugar que lhe permite falar e falar em nome do outro. Essa voz faz projeções imagéticas ao 

docente que legitimam, convidam essas ilustrações a ocupar lugar em determinado espaço 

social, senão o da escola, provocando um efeito de realidade. Para Gregolin (2004a, p. 166), 
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se há efeito de “realidade” criado no texto histórico, ele vem de procedimentos 

discursivos, de formas linguísticas que constroem legitimidade no interior de uma 

instituição social e que produzem a ilusão da objetividade. Trata-se, portanto, de um 

agenciamento de signos que, ao produzir “efeitos de verdade”, levam uma sociedade 

a interpretar-se e a compreender-se através da interpretação. 

 

 É por meio dos procedimentos discursivos que os efeitos de realidade constroem 

campo propício para a produção dos efeitos de verdade. A compreensão discursiva do 

documento histórico, tomado como monumento, significando e produzindo esses efeitos, 

desarruma o sistema de causalidade entre coisas e palavras, entre documento e representação 

dos fatos, mas estabelece a inscrição das relações imbricadas nos saberes ali formados. Por 

essa razão, os discursos que tracejam perfis negativos sobre o sujeito-professor produzem, ao 

mesmo tempo, um desacordo com a situação social e cotidiana em que os docentes se 

encontram. Trata-se de uma dissonância produtora de efeitos de sentido, pois é justamente a 

contradição entre o cenário do sujeito-enunciador e o cenário do sujeito-professor que produz 

o paradoxo do discurso. Os enunciados da gestão e da mídia significam e retroalimentam os 

enunciados sobre o docente em circunstâncias específicas de produção, que interessam por em 

circulação, por isso não podemos dizer que essa seja a representação fiel da situação 

profissional docente.  

O discurso da culpabilização, portanto, está relacionado à ideia de que a educação 

seria apenas importante instrumento para alavancar o desenvolvimento econômico do país. 

Nessa esteira, a educação passa a ser apontada como responsável por grande parte das 

mazelas da sociedade e o professor, um dos principais agentes do processo educacional, é 

culpabilizado por isso. Contudo, a paráfrase discursiva da negatividade permeia os discursos 

que se transformam em saberes e se (re)organizam, revelando aspectos pontuais e locais nas 

demandas educacionais e sociais, os quais continuam margeando a figura do sujeito-professor, 

conforme vemos no próximo eixo temático. 

 

 

2.4 EIXO TEMÁTICO 3: professor incompetente e sem formação 

 

2.4.1 Eu professor, eu incompetente? 

O desejo de mostrar o suposto fracasso do sujeito-professor diante de sistema de 

educação considerada insuficiente dialoga com outra FD: a de que o sujeito-professor é 

incompetente. Nesse sentido, o discurso da incapacidade que perpassa os olhares oblíquos que 

se tem desse sujeito perambula na história com o argumento de que, se o professor não sabe é 



110 
 

preciso que seja tutelado. Contudo, há um confronto discursivo que parece provocar o 

enfrentamento de posições-sujeito que asseveram e legitimam, de algum modo, as 

representações que se têm do professor julgado incompetente. Em outras palavras, o discurso 

que desenha o docente como incapaz se relaciona aos que o julgam mal formado e que 

necessita de direcionamento, alguém precisa lhe dizer o que fazer. Esse feixe de ilustrações 

promove um circuito de enunciados que desmoraliza a classe docente a partir da relação 

fracasso escolar e professor. Emaranha-se um jogo complexo de atravessamentos, em meio às 

colisões imagéticas que permeiam o saber social/institucional sobre essa classe trabalhadora, 

impulsionando as mais diversas movências de sentido, o que nos revela que não há apenas um 

discurso que castra o docente, mas discursos que se conflitam.  

Para ilustrar como a rede discursiva que modela a imagem do sujeito-professor como 

incompetente, vejamos o enunciado da professora da Universidade Caxias do Sul, Corina 

Michelon Dotti, em seu artigo intitulado Fracasso escolar e Classes Populares, publicado no 

livro A Paixão de Aprender, em 1992, ano de impeachment do então presidente do Brasil 

Fernando Collor de Melo. 

 

ENUNCIADO 42 - Nossa categoria passa por uma desmoralização: somos incompetentes, somos 
descomprometidos, somos uma categoria muito heterogênea. A culpa está em todos, menos no 
poder que gera essa situação (DOTTI, 1992, p. 24-25).  

 

Nesse enunciado, podemos observar a repetição dos saberes que conjectura imagens 

depreciativas sobre o professor, a saber: incompetente, descompromissado e culpado. 

Entretanto, esse discurso se mostra resistente aos saberes instituídos como verdade. Para 

Foucault (1995), a resistência torna-se sinônimo de criação, ou seja, uma nova forma de 

percepção daquilo que está nas relações de poder, por essa razão, também é mutável e 

estabelece outras formas de saber. Nesse sentido, mesmo haja a repetição da premissa de que 

o docente é o causador do fracasso educacional, há outra FD que aponta para outro 

responsável por esse insucesso do ensino senão a classe docente, como visto no eixo anterior: 

a inserção do sujeito-gestão. Inserir a gestão nesse processo é também uma forma de 

resistência ao discurso focado apenas no docente, por isso o sujeito-gestor é (re)significado 

por Dotti quando o substitui pela palavra poder, ironizando o saber que estereotipa o 

professor. O vocábulo “somos” insere a referida professora nesse processo discursivo que 

acusa o docente de “incompetente”, “descomprometidos” e “a culpa está em todos”. Contudo, 

a expressão que segue “menos no poder que gera essa situação” parece não ter força diante 

dos efeitos de sentidos da constituição imagética nos termos destacados. Tal discurso parece 
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provocar o isolamento docente na coletividade e, com isso, cria um panorama imagético que 

condena toda uma classe docente como a dos incompetentes, como se esse fosse o cerne da 

profissão. São imagens disfóricas que se coadunam com os dizeres que procuram atravessar o 

cotidiano do docente e tornarem-se o reflexo da realidade diária desse profissional. Todavia, 

esses discursos que ferem a imagem do sujeito-professor não se alinham às práticas de cada 

dia do docente. Isso significa que há um distanciamento entre o que se diz sobre o professor e 

o que reflete seu cotidiano.  

É esse tipo de regularidade temática que configura o arquivo que carrega os 

enunciados com esse foco discursivo e que se agrupa sob um mesmo sistema que constitui as 

imagens que se tem do docente ao longo da história. Dessa forma, há o movimento discursivo 

que perpassa diversos momentos históricos sobre as imagens construídas sobre o sujeito-

professor visto como incompetente. Podemos verificar que essa rede enunciativa se atrela a 

determinado aspecto que promove o controle desse discurso para que mantenha funcionando 

esse saber. Exemplo do movimento que tal discurso faz na história é o enunciado que 

constitui o discurso de abertura da sessão ordinária da Assembleia Legislativa provincial de 

Sergipe, 1837, por Bento de Mello Pereira. Esse sujeito-presidente fala aos deputados sobre as 

condições gerais em que acham a província, entre elas, a instrução pública, no momento em 

que na Bahia explode a revolta conhecida como Sabatinada, fato que ocorre devido às 

imposições políticas e administrativas do governo regencial desse período. Destacamos 

também a considerável distância temporal entre os enunciados 42 e 43, cento e cinquenta e 

cinco anos, mas que revela as mesmas marcas discursivas que desenham o docente na linha da 

incompetência.  

 

ENUNCIADO 43 - A necessidade pois de huma lei, que a fomente e proteja (a instrução pública), e 
que dando-lhe uniformidade, sugeite os Professores á huma escrupulosa fiscalisação, e habilite o 
Governo a demitir os inhabeis, para fazer ocupar as cadeiras pela circunspecção e habilidade, he 
por vós reconhecida, e palpada, e ao vosso patriotismo cabe a gloria de applicar meios, com os quaes 
se consiga seu melhoramento (PEREIRA, B., 1837, p. 4). (grifo nosso)  

 

É preciso considerar que na época desse discurso de Pereira, as Escolas Normais no 

Brasil são praticamente inexistentes, pois, de acordo com Bretas (1991), a primeira delas foi 

instalada em Niterói-RJ no ano de 1835, ou seja, o sujeito-professor fica à deriva em relação à 

sua formação no século XIX. Considerando a situação da educação nessa época e a expressão 

“demitir os inhabeis”, nos questionamos acerca do que se atrela a qualificação do docente em 

relação à sua habilidade. Ser hábil nos parece estar associado ao sujeito vocacionado e não ao 



112 
 

sujeito competente em relação ao conhecimento científico. Trata-se de um discurso insistente 

que parece encobrir a falta de investimento adequado no ensino e descortinar essa falha 

acusando o professorado por isso.  

Além disso, o que se percebe é que, embora haja carência de cursos de formação 

docente, a necessidade maior daquele momento é de leis que fomentem e protejam a 

instrução. Entretanto, essa proteção que o sujeito-presidente-provincial destaca não se 

relaciona apenas à institucionalização do ensino, mas de protegê-la do professor 

incompetente. Essa prevenção contra esse sujeito que provoca o malogro do ensino generaliza 

toda a classe, pois essa generalização desconsidera os bons profissionais para despojar toda 

uma classe a partir de poucos que não se aplicam adequadamente ao magistério. Não há 

particularidades, mas homogeneidade na percepção dos gestores em relação ao papel do 

docente e isso gera esse desconforto imagético e discursivo que descaracteriza as qualidades 

de muitos professores, fazendo com que haja um paradoxo em as FI e o cotidiano do 

professorado.  

Observamos também, nesse enunciado 43, que tais leis que o ensino supostamente 

necessita, os sujeitos-professores bons e ruins devem se sujeitar à fiscalização, afinal, como 

atestar quem é o bom ou o ruim senão por meio desse controle? Se não há normas que 

regulamentam adequadamente a profissão, quais os parâmetros usados para tachar o docente 

de inábil? Mas se dispensarem os inábeis, onde encontrar os qualificados? De todo modo, esse 

discurso que também coloca o sujeito-professor na centralidade do problema educacional, 

parte de um sujeito-gestor-presidente que compartilha com os sujeitos-legisladores, os quais 

elaboraram as leis e, com elas, os regulamentos que controlam os sujeitos-professores e que 

têm interesse em manter funcionando esse saber.  

Retomando parte do enunciado 40 da página 106, de Ioschpe, visto no eixo 2, essas 

questões arroladas no enunciado 43, de 1837, podem ser notadas também em 2013, há cento e 

setenta e três anos depois que Pereira manifesta seu desejo de demitir os possíveis professores 

incompetentes.  

 

ENUNCIADO 40 – Precisamos encontrar e premiar os bons professores. E ter ferramentas objetivas 
e mensuráveis para tirar os maus profissionais da sala de aula. Sem isso, dificilmente sairemos 
dessa pasmaceira (IOSCHPE, 2013). 

 

Essa evidência que Ioschpe procura nesse texto para tentar mostrar falhas na atuação 

docente, faz circular o discurso falacioso de que o sujeito-professor é incompetente e, por 

isso, precisa ser retirado da sala de aula. Essa relação de interdependência entre os enunciados 
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43 e 40 nos mostra que esse discurso não encontra, em nenhuma das épocas, força para sanar 

esse problema. Esse discurso que exclui o docente incapaz também inclui a existência do bom 

professor, mas é novamente apagado diante das formulações pejorativas que se faz. Essa 

relação estabelecida entre esses enunciados refere-se ao que Gregolin (2007a) explica sobre o 

papel do interdiscurso. Para ela, o que guardamos em nossa memória é que permite a 

reconstituição do conjunto de regras capaz de definir as formas da dizibilidade, da 

conservação, da memória, da reativação e da apropriação dos sentidos. Por essa razão, a 

paráfrase discursiva da negatividade parece ter mais força que o discurso de reconhecimento 

do bom trabalho desempenhado pelo sujeito-professor. 

Nesse horizonte, além desse discurso que promove o cerceamento dos sujeitos que se 

tornam docentes por parte da gestão, também podemos notar que, após um século da 

materialização do enunciado 43, as instituições que formam o sujeito-professor ainda são 

desenhadas como deficientes, tanto que Basílio Magalhães, relator do Plano Nacional de 

educação, do ano de 1936, sugere que:  

 

ENUNCIADO 44 - O professorado superior continuará a ser formado auto-ditacticamente, com o 
adminiculo dos cursos de extensão universitária e das conferencias de sábios estrangeiros, 
contractados para tal faina (MAGALHÃES, 1936, p. 17). 

 

É esse professor formado autodidaticamente que deve promover o melhoramento do 

ensino. Ou seja, fica a cargo do professor se formar e se qualificar com o limitado auxílio em 

que o docente pode se apoiar. Delegar ao docente essa tarefa de se formar autodidaticamente é 

permitir sua dissipação em relação a si mesmo e suas obrigações pedagógicas. Por outro lado, 

considerando as deficiências dos cursos de formação docente já ditas por diversos sujeitos, o 

magistério torna-se campo acolhedor de profissionais advindos de outras esferas sociais e que 

podem ocupar o lugar de sujeito-professor, desde que tenham algum tipo de formação. Sobre 

isso, Coelho (1988, p. 61) explica que, por muito tempo, o magistério foi ocupado por 

indivíduos de outras áreas do conhecimento, para ele, 

 

o professor era, geralmente, egresso de outras profissões, havendo em exercício 

pessoas com as mais diferentes formações, autodidatas, militares, membros de 

irmandades religiosas e estudantes ou diplomados de escolas superiores. As questões 

educacionais eram discutidas, quase sempre, por intelectuais, artistas, homens 

públicos que não possuíam nenhuma formação específica na área e também não 

desenvolviam qualquer atividade ligada ao magistério. 

 

Esse trânsito de sujeitos advindos das mais variadas esferas pode ter reforçado o 

discurso da incompetência do professor, uma vez que independente da formação e da área de 



114 
 

atuação desses sujeitos, as especificidades do magistério devem ser desenvolvidas. Dito de 

outro modo, o magistério se configura como “a casa da mãe joana”, em que qualquer pessoa 

pode desempenhar o papel de professor. Essa relação do que está dito no discurso, mesmo 

com as deficiências dos cursos de formação docente, provoca efeitos de sentido que vão, em 

outros momentos da história, agenciar a marginalização da classe por meio do discurso que o 

considera incapaz. Além disso, Coelho (1988) esclarece que quando se trata das discussões 

sobre o ensino, o campo educacional é novamente atravessado por sujeitos estranhos à área, 

são vozes que falam pelo professor, pois assumem o lugar de professor. A posição sujeito-

professor de torna vazia, por essa razão, há certa incoerência que coloca o docente num lugar 

de instabilidade discursiva. Há um paradoxo inquietante que faz movimentar o perfil 

desenhado sobre o docente: profissionais de outras áreas que ocupam a docência são 

habilitados; docente formado para o magistério é incompetente. Isso revela outra FD: 

qualquer profissional tem voz para falar como docente, mas o professor não tem voz 

suficiente para falar sobre outras áreas, exceto os que são habilitados e autorizados sócio-

institucionalmente a fazê-lo.   

Essa concepção de que há alguém preenchendo o espaço discursivo do sujeito-

professor, principalmente para dizer os rumos da educação, pode ser vista também no 

enunciado 46, de 1872, ano em que é feito o primeiro recenseamento no Brasil. Esse 

enunciado é uma resposta do professor Manuel José Pereira Frazão ao jornal A Instrução 

Publica sobre as acusações feitas aos professores de que são sujeitos incapazes de 

desempenhar adequadamente suas funções. Notamos que essa construção discursiva do texto 

45 é semelhante ao modelo de professor traçado no enunciado 42, de 1992. São enunciados 

materializados em momentos históricos e em condições de produção diferentes, por meio de 

sujeitos-professores que ocupam lugares também diferentes na sociedade, mas que carregam 

traços discursivos semelhantes.  

 

ENUNCIADO 45 - Pois bem, um facto similhante acaba de dar-se entre nós: a Instrução Publica 
sopra a todos os ventos que o professorado primario na côrte é ignorante; e dá tal força a seus 
pulmões, que suppõe já poder cantar victoria plantando seus estandartes triumphantes sobre as 
cinzas já frias da dignidade de uma classe inteira, a quem insulta (FRAZÃO, 1872, p. 79).  
 
Foucault (2007a), ao dizer que o enunciado é função ocupada por um sujeito, reforça 

que quem diz alguma coisa não é tão importante quanto sua posição-sujeito. Nesse sentido, o 

discurso de Frazão (1872), professor da 1ª cadeira da freguesia da Glória-RJ, não se destaca 

por ser apenas professor, mas porque representa sua classe em um dispositivo de visibilidade 
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à época, o jornal A Instrucção Publica. Desse modo, podemos inferir que esse enunciado, 

motivado por acusações do referido jornal, insere-se numa discursividade mais ampla, relativa 

ao discurso que estereotipa o sujeito-docente como ignorante. Dessa maneira, o percurso 

desse discurso mobiliza não só o sujeito-jornal e os sujeitos-professores, mas toda a sociedade 

que, leitora ou não desse jornal, participa dessa configuração que marginaliza o professorado, 

aceitando-a ou refutando-a.  

Frazão, ao usar a expressão “sobre as cinzas já frias da dignidade de uma classe 

inteira”, nos permite entender que esse não é um discurso novo, mas um retorno de outras 

instâncias enunciativas que caracteriza pejorativamente o sujeito-professor. Entretanto, 

percebemos não só o clamor em defesa da classe docente, mas ao expor a ofensa, toda essa 

argumentação evoca, na realidade, a condição de aprisionamento em que o professor é posto, 

mesmo que essa não seja a situação vivida por esse profissional. Não é somente o sujeito-

gestão ou sujeito-mídia que legitimam esse discurso, mas também os próprios professores que 

falam as mesmas coisas que são ditas a seu respeito, o que provoca esse efeito de realidade, 

conforme vimos nos enunciados mostrados anteriormente, mesmo que seja um discurso de 

resistência. Essa é uma das razões pela qual o discurso não se dá em um sistema fechado, mas 

está nas relações e revelam sentidos diversos e não apenas um.  

Vejamos como o burburinho do discurso que desenha o docente como ignorante 

passeia na sociedade já há algum tempo. Trata-se do Manifesto dos Professores Primários de 

1871, assinado mesmo do enunciado 45, o professor Manoel José Pereira Frazão, que ocupa a 

posição de relator, expoente do grupo de trinta e cinco professores. O referido professor 

também fica conhecido pela tentativa de fundação da associação dos professores no Rio de 

Janeiro à época, por isso sua voz se torna legítima para falar em nome de outros. 

 

ENUNCIADO 46 – A classe talvez a mais importante dos servidores do estado, vive oprimida, 
ludibriada, escarnecida, e o que mais é humilhada pela injustiça em que os poderes do estado a 
apelidão constantemente de ignorante. Ainda segundo o Manifesto, não há ministro novo que não 
diga no seu primeiro relatório que somos ignorantes, e que depois não modifique o seu juízo 
reconhecendo a injustiça que nos fez! (FRAZÃO, 1871, p. 19). 

 

Se tomarmos os enunciados 45 e 46 de Frazão, percebemos que o discurso que 

constitui a imagem do sujeito-professor incompetente é recorrente e disperso na história. Uma 

vez que esse saber se permite materializar em diferentes dispositivos. Contudo, em ambas as 

materializações, há resistência a essa representação desmoralizante, visto que não se nota a 

aceitação que o professorado seja ignorante. Esse discurso, além de revelar as relações de 
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poder no embate discursivo entre sujeito-gestão e sujeito-professor, provoca um tipo de 

incômodo mais para a gestão que ao próprio docente, justamente porque não há clareza 

discursiva de que o sujeito-professor se assuma tal qual é estereotipado. É por essa razão que 

esse discurso inquieta e, de algum modo, leva os sujeitos-gestores a repetir esse mesmo 

discurso, mesmo que haja um suposto reconhecimento que essa não seja a definição que 

melhor representa a classe. Frazão, nesse texto, também acrescenta adjetivações a que a classe 

é relacionada: oprimida, ludibriada, escarnecida, humilhada, sendo eles, de acordo com o 

sujeito-relator, a classe mais importante do Estado, essas caracterizações, portanto, não podem 

condizer com os docentes.  

Do modo como Frazão nos apresenta o perfil do sujeito-professor atrelado a uma 

suposta incompetência, seu dizer produz efeitos de verdades que conduzem a sociedade, em 

muitos casos, a martirizar a figura do sujeito-professor em nome de uma defesa do ensino e 

não em defesa da classe docente. Ou seja, de algum modo, a fala de Frazão também 

condiciona a sociedade a identificar seu discurso a de outro-sujeito que negativamente 

constrói sua percepção a acerca da classe docente. Diante dessa possibilidade, sua voz 

enquanto professor, pode se esvaziar e se caracterizar como a voz legítima que pode e deve 

dizer a seu próprio respeito, ou seja, ao mesmo tempo em que Frazão procura rejeitar o saber 

que macula sua imagem, pode produzir o efeito de descaracterizá-lo mais ainda, por os 

discursos dispersos se colocam em conflito.  

Nessa direção, o entrecruzamento do discurso que imputa ao docente o caráter de 

incompetência está em relação ao que Foucault (2007a) postula acerca da irrupção do 

enunciado como acontecimento singular. Ou seja, não é de qualquer modo que a aparição de 

um sistema de enunciabilidade se forma, já que as lembranças do dizer não se sucedem uma 

após outra, como se fosse um amontado de memórias que são recuperadas aleatoriamente. São 

todas elas reféns de condições específicas de produção, conforme visto nos enunciados até 

aqui.  

Portanto, são essas condições, as posições-sujeito ocupadas pelo sujeito inscrito 

numa dada época que nos permitem dizer, via dispersão de enunciados efetivamente ditos, 

que há uma simetria entre os efeitos de sentido construídos a partir das imagens que conferem 

ao docente determinada incapacidade, como uma maneira de ressaltar que a possível 

ineficiência do sistema educacional está condicionada apenas ao sujeito-professor, o qual 

segue tachado de despreparado, desprovido de capacidade e de conhecimento, como veremos 

em seguida.  
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2.4.2 Professor despreparado, professor que não sabe  

O agrupamento dos discursos que conferem ao docente a imagem de que não sabe, é 

um profissional despreparado para suas funções, provoca efeitos de sentido que negam o 

papel perante aos demais sujeitos sociais. Dessa forma, a paráfrase discursiva da negatividade 

sobre o sujeito-professor aparece atrelada nos discursos dispersos entre mídia e gestão, 

sujeitos a quem esse tipo de configuração discursiva interessa perpetuar. Nesse sentido, os 

desdobramentos dos discursos que acusam o docente de incapaz, podem ser notados no 

enunciado que segue, em que os efeitos de sentido são construídos a partir da relação do 

discurso que desqualifica a representação do docente frente à sua formação. Esse texto, 

retirado do discurso do então presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso (FHC), em 

ocasião do lançamento do programa Telecomunidade: mais comunicação para todos no ano 

de 2001.  

 

ENUNCIADO 47 - O Ministério da Educação treinando professores para que os professores possam 
até saber das coisas que vão falar e não ter simplesmente voz para gritar, ter sim instrumentos para 
ensinar e para eles próprios aprenderem. É um novo Brasil, um Brasil que infelizmente tem que 
escutar ecos do passado (CARDOSO, 2001, p. 92). 

 

A expressão “para que os professores possam até saber das coisas que vão falar”, 

pode ser entendida como: os professores não sabem o que falam. Dizer que os professores não 

sabem, remete à FI de que o sujeito-presidente acredita que o professorado é o sujeito que não 

sabe, precisando ser direcionado ao saber e ao que fazer em sala de aula. Contudo, é 

importante mencionar que o referido sujeito-presidente também é professor, com formação 

em Sociologia. Essa posição-sujeito de professor de Cardoso é apagado devido à posição-

presidente que ocupa nesse momento de fala. Para Orlandi (2009), a FIs são constituídas de 

relações de força, as quais produzem, também, relações de sentido e de antecipação. No 

enunciado de Cardoso, percebemos que há uma antecipação da imagem que se quer instaurar, 

a que o professor não sabe e por isso o programa Telecomunidade surge como uma 

ferramenta para ensinar o professor ignorante.    

Nessa perspectiva, tomando a ideia de relações de força, Orlandi (2009, p. 39) 

acrescenta que “o lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo do que ele diz”. Isso 

significa que no discurso de FHC, como sujeito-presidente, parte da posição de quem conhece 

as imagens geradas sobre o docente: a de que não tem preparação adequada, afinal a posição-

sujeito que representa é a de gestor. Nessa linha, dizer “para que os professores possam até 

saber das coisas que vão falar” nos remete à formulação imagética de que o professor não 
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sabe e alguém precisa dizer o que fazer, nesse caso, o sujeito-gestor, o Ministério da 

Educação. Então, se o professor é incompetente, ele precisa só ser um mediador, pois tudo 

está pronto. É nesse lugar que esse tipo de discurso quer despojar o docente e, dessa forma, 

manter o controle sobre esse discurso, objetificando o professorado.  

Dessa forma, a posição-sujeito ocupada por FHC nesse enunciado 47 se relaciona ao 

que Pêcheux (1983, p. 31) postula sobre os espaços ocupados pelo sujeito. Para esse autor, 

nesses lugares “supõe-se que todo falante sabe do que se fala, porque todo enunciado 

produzido nesses espaços reflete propriedades estruturais independentes de sua enunciação”. 

Essa posição de autoridade do sujeito-enunciador provoca uma relação de tensão nesse texto, 

uma vez que o sujeito-presidente mobiliza três movimentos discursivos: 1) a importância do 

professor na escola; 2) o professor é aquele que “não sabe”, deslocando os sentidos 

estabilizados de que o professor é aquele que possui o saber, capaz de conduzir o aluno na 

produção do conhecimento; 3) gritar está no sentido de que como o professor não sabe é 

preciso impor uma voz para camuflar suas possíveis deficiências de formação. Mas o discurso 

que julga o docente como incapacitado agora encontra um porto de passagem para a solução: 

o treinamento dado pelo Ministério da Educação aos professores que constituirá, como 

acrescenta FHC, “um novo Brasil”.  

Portanto, esse discurso do presidente em questão reforça o saberes dispersos em 

diversas circunstâncias históricas e sociais de que o sujeito-professor nunca está formado, que 

lhe escapa as condições de se tornar um sujeito apto para o ensino. Nossa recusa a esse 

discurso não é o reconhecimento de que há o saber que molda o docente como despreparado, 

reconhecemos que todo docente necessita de formação e que precisa passar por atividades de 

atualizações, mas não como um programa fechado que serve de estratégia para negar o 

conhecimento do professorado para instaurar o saber advindo de outra esfera. Esse 

posicionamento de FHC reitera as imagens traçadas sobre o docente investido de um suposto 

despreparo que podem ser observadas em outras instâncias enunciativas, a exemplo do 

enunciado do jornal Folha de S.Paulo, em 2010.    

 

ENUNCIADO 48 - O avanço que se espera da educação não depende apenas da necessária melhoria 
das condições materiais e salariais do professor e do conhecimento das disciplinas a serem 
lecionadas. Ensinar exige técnicas específicas. Para tornar as aulas mais atrativas e eficazes, cumpre 
levar aos docentes os métodos necessários à transmissão de conteúdos e à motivação dos estudantes. 
[...] Uniformização semelhante dos métodos de ensino e melhor treinamento dos professores são 
também recomendáveis para elevar a qualidade do ensino (Folha de S. Paulo, 2010).  
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Nesse discurso, divulgado por um dos principais jornais do país, atravessam outras 

FDs na constituição do saber sobre o papel do professorado. “Ensinar exige técnicas 

específicas”, essa proposição está nos dizendo que o referido jornal sabe o que diz sobre as 

técnicas de ensinar e não o professor. Além disso, podemos notar certas FDs para ditar os 

caminhos eficazes para o bom ensino: 1) tornar as aulas mais atrativas e eficazes; 2) usar 

métodos de transmissão de conteúdos; 3) motivar os alunos; 4) uniformizar os métodos de 

ensino; 5) treinar os professores. São essas as recomendações da Folha de S.Paulo para que o 

ensino obtenha qualidade do ensino, um tipo de receituário eficaz que homogeiniza não só os 

docentes, mas os alunos e todo o processo de ensino, ou seja, o que é heterogêneo se torna 

enformado e que não garante eficiência e bons resultados na aprendizagem dos alunos.  

Partindo desse enunciado, podemos dizer que as representações que se tem do 

sujeito-professor é a de que ele é um sujeito sempre à espera de alguém para lhe dizer o que 

deve ser feito. Se essa fosse uma receita que funcionasse não nos seriam necessários os cursos 

de formação que borbulham a todo instante, dizendo-nos o que fazer ou não. Bastariam essas 

palavras de ordem para obtermos o sucesso no ensino que a mídia e gestão não cessam de 

apontar a seu molde. O que nos parece é uma preocupação com a elaboração de um discurso 

que tenta aproximar e filiar o sujeito-professor quando se fala em qualidade da educação, não 

o sujeito-leitor-assinante dessa mídia. Essa aproximação ocorre quando o jornal também 

repete os saberes perpetuados na sociedade e reforça o discurso considerado por grande parte 

da sociedade como verdadeiro. Desse modo, o bom professor é o preparado de acordo com a 

prescrição desse dispositivo midiático; o mau profissional não é o que não sabe, porque esse 

pode buscar o conhecimento, mas o professor que não sabe de acordo com o que o outro julga 

ser a boa aula, o melhor método.  

Diante dessa visão unilateral, de que o professor necessita de modelos a seguir 

porque é visto por alguns como o profissional que não sabe ensinar, precisa ser tutelado, 

trazemos outro exemplo que nos mostra semelhanças no modo de dizer, o que nos mostra 

mais uma vez a dispersão do discurso disfórico e sua regularidade.    

 

ENUNCIADO 49 - Para piorar, muitos professores não têm a preparação mínima para a disciplina 
ensinada. Como consertar isso? Vejamos uma dieta mínima, inda que politicamente impopular: 1 – 
limitar dramaticamente as disciplinas obrigatórias, ficando com português, matemática e pouco 
mais; 2 – redefinir as ementas, de forma que as exigências sejam explícitas e estejam ao alcance do 
aluno real; 3 – variar os níveis de exigência, de acordo com o perfil dos alunos; 4 – diversificar, para 
atender às preferências dos alunos, pela oferta de “sabores” diferentes (humanidades, ciências 
naturais, biológicas etc.); 5 – enfatizar a aplicação das teorias em projetos e exercícios práticos 
(impossível com o dilúvio curricular de hoje). Note-se que não é profissionalização; 6 – simplificar o 
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acesso e mesmo encorajar excelentes profissionais sem licenciatura a ensinar as matérias afins à sua 
área (engenheiros, médico, advogados, farmacêuticos etc.); 7 – aumentar a jornada escolar, em pelo 
menos uma hora, para todos os alunos da escola, não apenas para um grupelho (CASTRO, 2011a, p. 
98). 

 

Castro, para reforçar o dizer de que o professor não tem conhecimentos de acordo 

com sua visão e de que há conserto para essa falha no docente, aciona o discurso da saúde por 

meio do vocábulo “dieta”. Essa palavra reforça o caráter de receituário que deve servir de 

modelo para se conseguir uma boa educação. Portanto, o sujeito-enunciador nos apresenta 

ações para que o sujeito-professor obtenha sucesso no ensino, por meio de um tipo de manual 

de instrução. Destacamos os itens: 4 – o aluno é que sabe e que determina o que o professor 

deve ensinar, reforçando a FD de que o professor não sabe, ou seja, os livros-receitas e alunos 

são multifacetados e o docente homogêneo; 6 – Se não se consegue formar um professor 

competente então qualquer pessoa pode assumir a sala de aula. Isso significa que não é 

preciso professores que tenham boa formação e conhecimento de sua área de atuação, basta 

que sejam bons repassadores de materiais prontos. Fica nesse dizer de Castro o não-dito de 

que o docente deve anular o conhecimento pelo conhecimento e adotar o conhecimento-gesso, 

enformado, com início, meio e fim. O fato é que esse discurso-receita não encontra seu lugar 

entre os docentes, o que deixa, de certo modo, de gerar o valor de verdade empreitado pelo 

enunciador.  

Tomando esse posicionamento, podemos entender que Castro busca uma 

padronização nas ações dos docentes para se consertar o fracasso do ensino por meio de 

materiais salvacionistas. Estratégia discursiva usada também no próximo enunciado, pois é 

preciso dizer que o professor não sabe, pois ele, o articulista, especialista em educação sabe o 

que o professor deve fazer, desmerecendo o saber de toda a classe, sua formação e a própria 

gestão docente. Vejamos que esse discurso não encontra desistência na argumentação desse 

articulista.  

 

ENUNCIADO 50 – Qualquer professor que adotar práticas hoje recomendadas terá alunos que vão 
aprender muito mais. São técnicas simples, que não requerem equipamentos nem malabarismos 
metodológicos. No caso, obtêm melhores resultados os professores que passam e corrigem o dever de 
casa, explicam a matéria até os alunos entenderem, mostram para que serve o aprendido e indicam 
livros de literatura. [...] e são práticas fáceis de aprender e adotar. [...] Os procedimentos são de fácil 
incorporação em sala de aula e seu impacto é maior do que tudo o mais que conhecemos. Pode ser 
difícil convencer alguns professores a mudar suas práticas. Mas, pelo menos, isso está no campo do 
possível, em contraste com as alternativas imexíveis (CASTRO, 2014). 
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O sujeito-articulista se apresenta como o professor do professor a partir desse 

enunciado-receita, pois como sujeito-economista especialista em educação torna-se 

responsável por ensinar o docente que não sabe. O ensino, portanto, parece uma ação 

matemática de resultados exatos: o professor ensina e o aluno aprende. Trata-se do discurso 

da fonte que pode falar em educação e ensinar aos gestores como agir, sua voz torna-se 

legítima para dizer que o sujeito-professor precisa de modelos e só neles deve se apoiar para 

se conseguir ser um bom professor.  

O articulista oferece remédios para a cura da enfermidade da educação: o professor, 

mediante técnicas simples. Ao movimentar essas receitas simples e fáceis, apaga o discurso de 

que essa é uma das tarefas mais desempenhadas pelos docentes, fazendo com que em sua voz 

soe como nova fórmula de atuar em sala de aula. Essa construção discursiva empobrece mais 

ainda o ensino pela hipótese de que as receitas conduziriam a uma espécie de “educação 

castradora - apenas a um é dado o poder de produzir sentido, de decidir o que é bom para uns 

e para outros - uma educação onde as verdades são absolutas e inquestionáveis” (CORACINI, 

1999, p. 11-12). Nesse sentido, a proposta de Castro condiciona o conhecimento à limitação 

das receitas a seguir, uma ferramenta limitadora e uniformizadora.  

Esses enunciados de Castro encontram um lugar de aceitação social, pelo menos nas 

vertentes mais elitizadas, uma vez que educação de qualidade está associada ao desempenho 

do sujeito-professor. Nessa medida, Castro coloca o docente num nível de rebaixamento em 

relação ao seu conhecimento, mediante ofertas de receitas que confirmam, em sua visada, a 

incapacidade do docente. Entretanto, a condição vexatória em que o docente é colocado 

constitui o já-dito em outras instâncias discursivas, trata-se da retomada do discurso que 

desqualifica o docente (res)significado em outro espaço.  

De todo modo, esse discurso continua sendo uma construção discursiva para as 

posições-sujeitos imaginadas para o sujeito-docente, pois as experiências desse profissional 

não se associam nessa via única. A revista Veja, na voz do sujeito-articulista, cria o efeito de 

sentido de consenso, dando a ideia de que esse é o único discurso aceito por todos, inclusive 

pelos docentes. 

Para corroborar a reiteração da imagem do sujeito-professor desabilitado para o 

magistério e que não sabe, vejamos o enunciado 51, fruto de uma pesquisa dos jornalistas da 

revista Veja Renata Betti, Luis Guilherme Barrucho e Sandra Brasil, que procuram 

explicações para as mazelas do ensino, especialmente o público. 
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ENUNCIADO 51 - Várias razões explicam o cenário de terra devastada – a começar pelo despreparo 
dos professores. A maioria deles desembarca na sala de aula sem nenhuma estratégia para 
despertar o interesse de jovens inseridos em um mundo no qual o saber enciclopédico deixou de 
fazer sentido diante da internet. Na verdade, as deficiências de nossos mestres começam no nível 
mais básico. Os egressos das faculdades de pedagogia e das licenciaturas sabem pouco, ou nada, de 
didática, já que 80% dos que aprenderam foram teorias obsoletas permeadas de bordões 
ideológicos (BETTI, BARRUCHO, BRASIL, 2011). 

 

O mecanismo que processa a repetição desse discurso, nessa reportagem, não tem o 

caráter de recolher e continuar, mas de fazer diferir. Ou seja, é na mobilização da repetição 

que a diferença pode instalar-se, produzir-se, fazer-se e, desse modo, atuar e reconfigurar o 

jogo discursivo (RIBEIRO, 2006). A diferença não se torna possível fora do espaço da 

repetição, pois, se há repetição, há resistência em relação ao discurso que procura 

desqualificar a imagem do professorado como sujeito incompetente. Isso significa que no 

procedimento de repetição, no qual as supostas mesmas palavras não remetem às mesmas 

coisas, também vai permitir o cruzamento de outra FD que reitera o caráter da repetição 

discursiva: a que a voz que ensina não é mais a do sujeito-professor, mas a da internet, quando 

os sujeitos-jornalistas nos dizem que “o interesse de jovens inseridos em um mundo no qual o 

saber enciclopédico deixou de fazer sentido diante da internet”.  

Esse deslocamento do lugar do sujeito-professor e da própria escola requer, nesse 

perspectiva midiática, novas posturas capazes de atender as novas demandas não 

educacionais, mas sociais. Desse modo, entendemos que na historicidade há sempre algo, 

alguém dizendo o que deve o docente fazer, porque esse sujeito não sabe. A imagem do 

professor que não sabe é possível pela presença da imagem de que os cursos de formação 

docente não são eficientes na visada desses jornalistas. Portanto, há uma insistência na relação 

de causalidade: cursos de formação desqualificados, professores que não sabem ensinar, 

porque lhes faltam didática, mas lhes sobram teorias absoletas. Toda rede de enunciabilidade 

negativa que procuram ancorar o sujeito-professor, portanto, remete às imagens daquilo que o 

professor deveria fazer, mas ainda não faz. Ou seja, toda construção discursiva que 

desqualifica o sujeito professor está, antes de tudo, na ordem dos estereótipos, a partir de uma 

suposta má formação, conforme discutimos na sequência. 

 

2.4.3 Relações discursivas sobre a imagem do professor mal formado 

Foucault (2007a) postula que a constituição de uma FD se dá na dispersão dos 

discursos, ou seja, formam-se elementos sem princípios de unidades (in)diretas, mas que em 

algum momento se cruzam e revelam regularidades com outros discursos que emergem numa 
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outra situação, recuperada pela memória. Essa posição foucaultiana é que nos permite 

descrever o enunciado que configura o docente preso ao discurso que o condena pela suposta 

formação inadequada que recebe. É o caso do enunciado que segue, pois, diante do que é dito, 

podemos asseverar que essa relação imbui o docente de incapacidade pedagógica, busca o 

sentido de pertencimento do sujeito-professor a esse sistema de enunciabilidade como regime 

de verdade no qual deve o docente se filiar. Nessa direção, vejamos o enunciado de Ioschpe, 

em 2011.  

 

ENUNCIADO 52 – Já virou consenso no Brasil que os professores são mal formados e que não 
adianta aumentar radicalmente os salários porque ele não vai conseguir ser um professor melhor 
(IOSCHPE, 2011). 

 

Os efeitos de sentidos são construídos nas relações estabelecidas na irrupção dos 

enunciados. Dessa maneira, podemos notar a relação que Ioschpe estabelece na construção da 

imagem do sujeito-professor considerado mal formado. Para esse sujeito-articulista, a 

representação de que o docente é mal formado está na memória discursiva e, por isso, torna-se 

um consenso, uma verdade aceita por grande parte da sociedade. Ioschpe constrói a relação 

discursiva salário e má formação docente como mecanismo que impede de professorado ser 

um profissional melhor, isto é, o discurso do suposto despreparo docente surge como 

estratégia para vincular a questão salarial como a única causa da luta do docente.  

Nessa direção, toda vez que o discurso sobre o sujeito-professor considerado 

despreparado emerge, instaura-se um jogo valorativo, mas não um valor desconhecido, nunca 

visto, mas um valor (re)formulado, o qual atende aos interesses de quem enuncia. O lugar de 

onde Ioschpe enuncia, a mídia impressa, torna-se propagadora desse saber. Dessa maneira, os 

enunciados ali instaurados são fonte profícua para o acontecimento discursivo e sua 

reprodução, já que as relações imbricadas na publicação das imagens disfóricas do docente 

são estrategicamente desenhadas para que a voz de quem enuncia pareça a voz da verdade e o 

sujeito-professor seja visto tal qual enunciado. Esse é um dos exemplos em que a inserção das 

redes de enunciado pode acionar formulações dominadas pela mesma FD, como também pode 

entrar em relação com outras FDs, seja por antagonismos, seja por alianças ou recuperações 

(FOUCAULT, 2007a).  

Essa mesma relação entre as FDs também é notada no enunciado 53, de Castro. 

Vejamos a maneira como o articulista é incisivo ao apontar a cena vilã que produz sujeitos-

professores mal formados. 
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ENUNCIADO 53 – O resultado é trágico. Hoje são formados nas faculdades de educação não 
apenas os orientadores, mas a esmagadora maioria dos que vão ser professores de sala de aula 
(CASTRO, 2008). 

 

A retomada desse discurso para dizer que os docentes são mal formados não implica 

uma mera repetição, mas constitui novo enfoque a partir dos mecanismos discursivos postos 

em relação. Essa relação pode ser notada no título de seu artigo “Os professores e a regra de 

três”, uma alusão à maneira objetiva e exata que Castro acredita que deve ser os cursos de 

formação docente. Esse artigo é motivado a partir de uma palestra dada por ele a professores 

da rede pública de ensino, depois de alguns questionamentos aos docentes, conclui que os 

professores são, de fato, mal preparados. Isso é posto ao dizer que “o resultado é trágico”, 

pois a maioria dos que formam vão ocupar as salas de aula sem saber ensinar. Portanto, 

reiteramos a visão do referido articulista de que o problema são as faculdades e os professores 

universitários.  

De todo modo, a suposta preocupação com a formação dos docentes e de sua atuação 

nas escolas, corrobora a imagem de que as deficiências do ensino estão diretamente ligadas ao 

suposto professor despreparado e não ao professor que enfrenta condições inadequadas para 

ensinar, a muitos alunos descompromissados em aprender, salários incompatíveis com 

carreira, entre outros fatores que não aparecem nos resultados de pesquisas nem nas falas de 

articulistas. Logo, a culpa é dos professores dos professores que os formam (MORGADO, 

2010). Essa ilustração gerada sobre o sujeito-professor e de seu professor também é 

construída em outro enunciado de Castro, em 2002, seis anos antes do enunciado anterior.  

   

ENUNCIADO 54 – Nota zero para a formação recebida pelos professores em geral (CASTRO, 2002).  
 

A partir desses enunciados de Castro, 53 e 54, é de se imaginar realmente o estado 

lastimoso em que se encontram as faculdades que formam professores se visto apenas nessa 

perspectiva. Receber nota zero por um especialista em educação, socialmente bem visto, é 

anular qualquer tipo de esforço, por mínimo que seja, dos professores que formam professores 

e dos sujeitos que optam por serem professores. Esse trânsito discursivo que congestiona o 

fazer pedagógico é balizado pela voz constituída para negar a outra face da educação. Os 

saberes que constituem o arquivo da paráfrase discursiva da negatividade sobre o docente na 

voz midiática não se desprendem de uma linearidade discursiva. Parece-nos haver uma 

procura pelas práticas discursivas fora desse lugar de enunciador para atestar esse valor de 
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verdade. Contudo, toda essa materialidade está fadada às rupturas, dispersões e 

descontinuidades a partir da não aceitação docente de que essa seja a verdade a seu respeito.  

Toda essa rede de enunciados caminha de forma a manter a FD de que o 

professorado é desprovido de formação, mesmo que esse discurso apareça em outros 

momentos históricos com outra roupagem, transformado, mas que de algum modo reforça 

esse sentido, seja por meio de enunciados advindos da gestão ou da mídia. Para ilustrar essa 

insistência discursiva sobre a imagem do professor mal formado, trazemos o Art. 7º da 

primeira lei sobre a instrução pública de Goiás, em 1835, criada há cento e oitenta anos, 

regulamentada por José Rodrigues Jardim, presidente da província de Goiás na época. 

 

ENUNCIADO 55 – Art. 7º - Os professores que abrirem Escolas, sem que sejaõ devidamente 
habilitados, seraõ suspensos ate que se habilitem, e multados pela primeira vez em vinte e cincoenta 
mil réis; incorrendo nas reincidencias, em multa dobrada, alem da suspensaõ, e da pena de oito a 
trinta dias na prisão (Lei nº 13 de 23 de junho de 1835). 

 

A primeira lei que rege a instrução em Goiás, de 1835, prevê punições severas ao 

docente considerado sem habilidades para o magistério. O fato é que essas punições 

escondem que nesse período há falta de escolas/cursos destinados à formação docente. 

Todavia, o sujeito-professor para sê-lo deve ter alguma habilidade, só não fica dito que 

habilidades são essas e quem está autorizado a atestá-las. O sujeito-professor entra na rede 

enunciativa que deprecia sua imagem não apenas como o sujeito sem habilidades, mas como o 

sujeito que precisa ser multado, suspenso e até mesmo preso em decorrência de seu suposto 

despreparo para o magistério.  

Tomando essa Lei de 1835 e os enunciados de Castro 53 e 54, podemos observar o 

que Orlandi (2009, p. 36) nos explica em relação ao atravessamento de FDs que parece fugir 

do ambiente educacional. Para ela, “o que temos é deslocamento, ruptura de processos de 

significação. Ela joga com o equívoco”. Dessa maneira, a (re)configuração entre os 

enunciados citados nos revela que nesses casos há, a partir das particularidades de cada época, 

uma regulação do que pode e deve ser dito acerca do docente. O sujeito-professor, mais que 

um colaborador no processo educacional aparece como um mal a se combater: sujeito 

despreparado que necessita de formação, mas não qualquer uma, necessita de ser punido por 

não ser hábil. Essa punição é uma forma de controlar e manter o sujeito-professor preso a esse 

discurso, preso em suas funções para atender às necessidades de cada época. 

Outro exemplo que corrobora essa ideia pode ser notado texto de 1886, retirado do 

jornal goiano O Tocantins. Se considerarmos que os sujeitos vivem diferentes temporalidades, 
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cronológicas ou virtuais, entendemos como a figura do sujeito-professor se transforma e se 

reforma na história, mas sempre ocupando a centralidade quando o assunto é a 

desqualificação do ensino. 

   

ENUNCIADO 56 - Professores mal pagos, sem metodo uniforme, absoluta ausencia de noções 
pedagógicas – não tem produzido benefícios que justifiquem as despesas (O TOCANTINS, 1886). 

 

Nesse enunciado, o sujeito-professor é minimizado e depreciado em relação ao 

discurso que o julga sem conhecimento de sua profissão. Um tipo de crueldade discursiva 

quando o referido jornal refere-se ao docente com absoluta ausência dos saberes pedagógicos. 

Uma estratégia que procura levar o professor a se assume sujeito mal pago, mas como é o 

sujeito que pode mudar o cenário da educação, continua na profissão pelo mesmo preço, ou 

seja, há um jogo de poder que controla esse discurso: esvazia-se o lugar do docente enquanto 

profissional capacitado para preenchê-lo com o discurso da não valorização da carreira 

docente vinculada à sua competência. Isso serve de parâmetro para justificar as despesas com 

o docente. Em outras palavras, essa FD perpassa esse circuito imagético sobre o docente é 

possibilitada pela expressão “absoluta” que carrega a força depreciativa desse discurso. Se 

inexiste qualquer tipo de conhecimento pedagógico do professor, então, ele se torna prejuízo 

dos cofres públicos.  

Nessa perspectiva, é por meio da dispersão que podemos observar as singularidades 

dos enunciados que compõem a materialidade repetível que insiste em imputar ao sujeito-

professor a responsabilidade pela tão aclamada ineficiência da escola. Nessa perspectiva, se o 

docente é tomado como despreparado, é preciso que se forme e formação demandada por 

esferas sociais senão a própria escola. É preciso se adequar aos padrões despadronizados das 

formações, seja inicial ou continuada, visto que o discurso que convida a todos a considerar o 

professorado despreparado não cessa de convidar o sujeito-professor a se formar para que não 

se inclua no rol discursivo de que professor não sabe. Nessa direção, a seguir, tomamos 

enunciados que reiteram a ideia de que o docente precisa estar em constante formação.   

 

2.4.4 Formação docente: muleta do professor incapaz 

O professor não sabe, precisa se capacitar. Esse discurso perpetuado por sujeitos 

interessados em manter funcionando esse discurso nos permite observar o que está na Ordem 

do Discurso sobre o conhecimento superior. Então esse conhecimento vem de quem? 

Sabemos que é pouco provável que esse conhecimento, do modo que se apresenta na 

historicidade, venha do sujeito-professor. Supomos que esse conhecimento advém do sujeito-
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gestor, do sujeito-mídia, do sujeito-academia. São sujeitos legitimados, autorizados a dizer 

sobre essa desejada incompetência do professor. Nos discursos que tentam depreciar toda uma 

classe trabalhadora, reforça-se a concepção negativa da capacidade do professor que, em 

alguns casos, acaba por subjetivar-se e aceitar esse discurso como seu e como verdade. O 

discurso que produz as imagens disfóricas sobre o professorado o condiciona à necessidade de 

sempre se manter em formação e não se enquadrar na lista daqueles que não sabem.  

Mas por que é preciso repetir esse discurso que desprestigia o professorado? 

Acreditamos que de alguma forma existe uma resistência por grande parte dos docentes, 

afinal, não se percebe a confissão desses profissionais se julgando incapazes, incompetentes, 

concordando passivamente com tais discursos que os desmerecem. Há uma subjetivação, mas 

não uma adesão completa, ou seja, o sujeito-professor pode até se subjetivar, mas não 

totalmente, existe uma resistência, uma individualidade, singularidades que permitem esse ou 

aquele discurso circular e se manter numa dada época. Ou seja, por mais que haja essa 

reiteração depreciativa, parece que a resistência docente se torna mais forte. Nesse aspecto, se 

o discurso que modela o sujeito-professor como incapaz, despreparado fosse eficiente, não 

seria necessário repeti-lo, pois o professor já teria se subjetivado por completo. Então se dá o 

embate entre resistir e repetir.  

No exemplo que segue, vejamos a professora Leonor Olivet sugere uma nova 

maneira de conceber o sujeito-professor. Essa concepção está em seu relatório sobre a 

Semana de Educação de São Francisco do Sul, Santa Catarina, em 1936. Olivet, em seu 

relatório, expõe sobre a Escola Ativa, modelo inserido nas Reformas da Escola Nova no 

Brasil. 

 

ENUNCIADO 57 – Não deve o professor deixar sem resposta nenhuma a pergunta feita por um 
aluno, para que o aluno não perca o entusiasmo, não se aborreça mas continue desenvolvendo a sua 
atividade. O professor na escola nova torna-se aluno, porque aprende da criança, o que deve 
ensinar. É ele o aluno mais velho (OLIVET, 1936). 
 

Há nesse enunciado o discurso que inverte a maneira de se ver o sujeito-professor. A 

imagem que circula em diversas camadas sociais nessa época é a de que esse profissional tem 

conhecimento e o aluno não sabe. Com essa inversão, o professor passa a ser aquele que não 

sabe e o aluno o sujeito que sabe. Essa relação estabelecida permite a movência da posição-

sujeito-professor para a posição sujeito-aluno. Ou seja, o sujeito-professor passa a ser, nesse 

enunciado, sujeito submisso ao aluno em termos de quem dita o que deve ser ensinado. 

Tomando essa observação, elucida-se nesse exemplo o que Gregolin (2007a, p. 164) nos diz 
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que “cruza-se, aí, o novo e o velho, mostrando que os sentidos estão sempre à deriva, no 

entanto, podem ser compreendidos porque se atualizam”. Ou seja, há uma mudança no foco 

de quem é novo ou velho, quais as demandas que podem caracterizar essa relação. 

Talvez o discurso que coloca o sujeito-aluno numa situação menos opressora, acaba 

por oprimir o sujeito-professor, uma troca de posição no processo de quem sabe ou precisa 

saber mais para ensinar. Contudo, de acordo com Araújo (2011, p. 145), “a escola, com seus 

métodos ativos, tinha a função de ensinar, instruir e disciplinar a criança, ao mesmo tempo 

que educava e moralizava e desenvolvia suas capacidades”. Esse comparecimento discursivo 

é o que nos permite dizer que o docente se torna sujeito tutelado. Talvez por isso os modos 

pelos quais o professor é tutelado servem para a promoção de imagens ainda mais 

degradantes, mesmo diante das práticas cotidianas do docente que recusam tal discurso. 

Nesse aspecto, ao desdobrarmos as relações que imbricam os saberes sobre o sujeito-

professor refletem estereótipos que colaboram na desqualificação do docente frente a 

determinados interesses que o quer, em circunstâncias específicas de enunciabilidade, 

incompetente, o que nos leva ao entendimento de que o docente precisa estar em constante 

formação para, mais uma vez, não se incluir nesse grupo. Nessa perspectiva, é possível 

perceber o entre-lugar ocupado pelo professor. Ou seja, a modo de se ver o docente passa de 

um lugar a outro, instaurando novas frentes de saber sem excluir as já existentes, 

principalmente as negativas. Dessa maneira, as materialidades enunciativas que selecionamos 

para discutir as imagens geradas sobre o docente despreparado para o magistério, o colocam 

numa condição de precarização, dadas as demandas sociais que o requerem sempre se 

(re)formando. Isso significa que negar a necessidade de o professor se inserir constantemente 

no processo de formação, é aceitar que o docente sabe o que faz, o que possivelmente geraria 

novos discursos que desmistificaria toda a rede discursiva disfórica construída há tempos.  

O exemplo que segue é de Lourenço Filho, um dos idealizadores da Escola Nova. 

Esse enunciado, de 1945, ano em que Getúlio Vargas renuncia a presidência da República, 

carrega relações discursivas semelhantes com as que permeiam o presente em relação aos 

discursos negativos que ainda circulam de modo cruel. Vejamos. 

 

ENUNCIADO 58 – Só por uma preparação adequada, pode o professor orientar devidamente a 
aprendizagem do aluno, conseguindo de modo pleno o que deseja. Não basta saber para ensinar. É 
preciso saber suscitar o interêsse dos alunos, aproveitar-lhes as tendências, dispô-los, enfim, ao 
trabalho produtivo (LOURENÇO FILHO, 1945, p. 320). (grifo nosso) 
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É por meio desse tipo de materialização enunciativa, manifestada há sete décadas, 

que as imagens que se criam do professorado se desenvolve em diferentes formas e formatos. 

Se relacionarmos nesse discurso de Lourenço Filho os dizeres “só por uma preparação 

adequada” e “não basta saber para ensinar”, é possível perceber uma ruptura e um 

deslocamento do conceito de formação docente. Por essa razão, as instâncias discursivas 

depreciativas da representação docente se manifesta em níveis diferentes. Isso significa que a 

preparação adequada não concerne ao conhecimento científico, uma vez que não basta saber 

para ensinar. Entretanto, ficam entreabertos os sentidos que estão arrolados na expressão “não 

basta saber para ensinar”, o que mais além do conhecimento é necessário ter o professor para 

ser considerado bom profissional? Retomamos nossa suspeita de que essa preparação está 

presa, de algum modo, ao viés missionário. Professor preparado é professor vocacionado. 

A partir dessas premissas também nos questionamos: 1) a qual tipo de preparação o 

sujeito-enunciador se refere? 2) O que é preciso ensinar que não demanda conhecimento 

técnico e científico? A instabilidade no discurso entre preparação docente e saber ensinar é 

reajustada pelo balizamento da FD de que o sujeito-professor passa a ser o motivador, o 

despertador de interesses. Nessa alteração da função docente, atribui-se menos importância ao 

ensinar e mais importância ao mobilizar o aluno para a descoberta de suas habilidades, desde 

que estejam voltadas para a produtividade e utilidade desse indivíduo pós-escola.  

Essa questão de que o sujeito-professor precisa estar em constante formação porque 

não tem conhecimentos necessários à profissão, pode ser vista em outro enunciado de 

Lourenço Filho. Vale lembrar que esse sujeito-enunciador não fala da posição-professor, mas 

da posição-gestão. 

 

ENUNCIADO 59 - O aperfeiçoamento torna-se ação continuada e progressiva: visamos a um 
objetivo que, uma vez alcançado, servirá de meio ou recurso para outro mais alto e, assim, 
sucessivamente (LOURENÇO FILHO, 1960, p. 40). 

 

Surge na década de 60 do século XX a ideia de formação continuada. Essa nova 

postura pedagógica conduz às formações pós-formação com o objetivo de manter o docente 

de certa forma atualizado e assujeitado a esse saber de que é preciso se formar uma, duas ou 

quantas vezes forem necessárias pelo bem da educação. De acordo com Silva e Frade (1997), 

a partir da década de 60 do século passado, o Brasil vivencia três momentos políticos: a 

ditadura militar, o movimento de democratização da sociedade e os movimentos de 

globalização da cultura e da economia. Para essas autoras, esses momentos políticos 

influenciam os processos de formação de professores. Contudo, à medida que a concepção de 



130 
 

formação e de suas finalidades se transformam, novos termos são dados, tais como 

treinamento, reciclagem e o que atualmente é chamado de formação continuada, esta 

demandada mais pelas necessidades sociais do que de conhecimentos científicos.  

Diante disso e do enunciado 59, é inegável a importância dos cursos de formação 

continuada para o docente. Entretanto, não é só de forma positiva que esse discurso se 

manifesta. O aperfeiçoamento o qual o Lourenço Filho se refere, está atrelado a uma espécie 

de formação-prisão itinerante: é preciso terminar o que nunca acaba. Isso de certa forma 

provoca o processo permanente de (re)modelagem simbólica da imagem docente, pois todo 

esse jogo discursivo atesta que o professor está em constante defasagem formativa. Essa pode 

ser uma das razões que permitem sociedade, mídia e gestão reforçarem os discursos negativos 

que tentam modelar o sujeito-professor como incompetente. Desse modo, a formação que 

(des)forma o docente produz o efeito ainda mais severo na desvalorização do professor, pois, 

uma vez considerado ignorante, precisa ser tutelado, orientado por meios dos cursos de 

formação. É como se uma formação invalidasse a outra, pressupondo novas demandas a partir 

da defasagem daquelas. O docente, portanto, parece não sair da rede enunciativa que não 

cansa de cantar sua incapacidade, levando-o a se manter nos cursos de (des)formação, pois é 

preciso continuar o que nunca acaba.  

Exemplo de que o docente está sempre sujeito às novas demandas de formação, 

trazemos enunciados materializados no documento-referência para a Conferência Nacional de 

Educação (CONAE) de 2014, que compõem o Plano Nacional de Educação (PNE) com 

vigência prevista para o período de 2014-2024. No eixo VI que trata da valorização dos 

Profissionais da Educação: Formação, Remuneração, Carreira e Condições de Trabalho, 

destacamos, fragmentos que se referem à formação docente.  

 

ENUNCIADO 60 - Ampliar e garantir as políticas e programas de formação inicial e continuada 
dos profissionais da educação, sobre gênero, diversidade e orientação sexual, para a promoção da 
saúde e dos direitos sociais e reprodutivos de jovens e adolescentes e prevenção de doenças (CONAE, 
2013, item 1.2)12. 

 

ENUNCIADO 61 - Implementar programas específicos para a formação de profissionais da 
educação nas escolas do campo, dos povos indígenas, comunidades quilombolas, dos povos da 
floresta, dos povos das águas, ciganos, para a educação especial, populações tradicionais e demais 
segmentos (CONAE, 2013, item 1.26). 

                                                           
12 

É importante esclarecer que não negamos a necessidade de o professor conhecer os mecanismos socioculturais 

de cada vertente elencada nos enunciados, como meio de favorecer o processo ensino-aprendizagem desses 

sujeitos. 
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Um discurso bem articulado, mas falho em muitos elementos. Um deles é a 

construção da representação do papel do sujeito-professor frente ao pleno desenvolvimento do 

sujeito-cidadão, como se a engrenagem do processo educativo dependesse, mais uma vez, 

apenas desse profissional. Desse modo, nesse enunciado-monumento, elimina-se o papel do 

sujeito-gestor que deve dar as devidas condições de trabalho ao docente e transfere a ele a 

responsabilidade de gerir, depois de (re)formado, as relações interpessoais, morais e de 

inclusão social do sujeito-aluno. Desse modo, a formação profissional do professorado é o 

movimento discursivo que interessa à gestão mobilizar, pois a partir da FD de que o professor 

precisa de formação, reforça-se a ignorância docente. Além disso, não se aborda o despreparo 

científico do professorado, mas as novas funções dadas a ele: formar-se continuamente para 

promover a saúde de outrem, por exemplo. O professor também assume várias posições-

sujeito: médico, psicólogo, assistente social, por exemplo. Toda essa carga de novos lugares 

que o docente deve ocupar significa que há o reconhecimento da capacidade docente, o que 

fica evidente nesses enunciados a oposição discursiva borbulhando entre a negação e a 

imputação de novas diretrizes ao docente. O sujeito-professor torna-se dividido e multiplicado 

entre a demanda científica do saber e a obrigação de atender aos requisitos ditados pela esfera 

social, a qual transfere os deveres da família e do próprio Estado para a escola, ou 

especificamente ao professor. O jogo de embates entre os discursos que constroem as 

representações sobre o docente acaba sedimentando visões, muitas delas, reducionistas, que 

vão perdurar na história como as únicas possíveis de serem associadas à classe docente.  

Gallo (2006, p. 258) questiona sobre o papel do sujeito-professor, com o qual 

também nos perguntamos: “qual é a ação do educador, senão cuidar dos outros (os educandos) 

e, assim, cuidar de si mesmo, constituindo-se ele próprio como sujeito do ato educativo?”. Por 

outro lado, não é o fato de o docente ser essa ponte entre saber e transformação social dos 

estudantes, que o discurso que se refere ao docente deve se manifestar de forma arbitraria, 

como uma obrigação e não como parte da função docente. Nesse documento-referência, a voz 

que aparece carregada de anseios de formação continuada é transformada na voz do próprio 

professor, apagando as vozes de um diminuto grupo advindo da gestão que elabora as essas 

propostas, como se fosse o docente materializado em sala de aula que as quisesse de tal modo. 

Embora esse documento chegue às mãos dos docentes já pensado e articulado pelo sujeito-

gestão, são os sujeitos inseridos na esfera educacional que validam, reafirmam, reformulam os 

saberes ali pré-construídos. Desse modo, o referido documento se torna dispositivo de 

conformação para a maioria dos sujeitos participantes do processo educacional, tendo em 

mãos mais um modelo a se seguir.   
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Nesse horizonte, também é preciso considerar o duplo movimento articulado nesses 

enunciados 60 e 61, percebemos que as formações iniciais e continuadas propostas aos 

docentes nesse documento-referência tem como princípio motivador a preparação docente 

diante da diversidade social, do zelo com o outro, que entendemos estar intrinsicamente 

atrelado ao discurso missionário, visto no eixo 1. Missionário no sentido de que o docente 

torna-se o sujeito multifacetado pela missão de educar a diversidade dos povos, doando-se em 

função desses sujeitos que mais parecem precisar ser inseridos no social e não na educação 

em si mesma. Dessa forma, o sujeito-professor se multiplica e assume outras-posições-sujeito: 

médico, psicólogo, assistente social, sociólogo, por exemplo.  

Talvez esse esvaziamento da posição-sujeito dada ao professorado que deve ser 

preenchida pelas demandas socialmente instituídas justifique o discurso de Alexandre Garcia 

no enunciado 15, quando diz que ser professor é assumir o papel missionário, ser um sujeito 

vocacionado, não um profissional. Entendemos que a negatividade desse discurso não está na 

ideia de educação como missão, mas nas limitações impostas diante do discurso que aglomera 

outras representações imagéticas em torno dessa paráfrase discursiva da negatividade. Nesse 

horizonte, se o professor não consegue resolver os problemas da educação e os colocados na 

educação para serem resolvidos, é tomado como sujeito incompetente, pois não está 

preparado e não sabe lidar com as situações que o processo educacional teoricamente exige.  

Essa relação recai novamente sobre a ideia de que a culpa se torna um espiral que 

perpassa os formadores dos professores os quais também se tornam formadores de cidadãos. 

A construção discursiva que gira em torno das imagens que se tem do docente nessa 

perspectiva o coloca numa rede de experimentação formativa permanente, mas não 

competente. Entretanto, levando em consideração esse perfil de incompetência imputado ao 

professorado, entendemos que há sempre buscas para justificar também o discurso que o 

culpabiliza. Podemos notar essa relação no exemplo de Gustavo Ioschpe, 31, pois as 

avaliações medem conhecimento, não a capacidade do docente em lidar com a diversidade 

sócio-cultural e de Corina Dotti, 42, quando o sujeito-professor é julgado como incompetente, 

por ser julgado como despreparado.  

Nessa esteira discursiva que constrói imagens negativas acerca do sujeito-professor, 

só o fato de dizer que ele é incapaz representa a realidade? O docente se torna, de fato, 

(ir)responsável? Acreditamos que não, porque há ainda tantas pessoas que estudam até hoje 

para se tornarem professores. Quantas milhares de pessoas se constituíram sujeitos nesses 

dois séculos e meio de história por meio dos professores, por essa razão, entendemos que a 

voz do docente é um voz perigosa porque molda sujeitos. Apesar dos discursos que circulam 
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na dispersão que dizem que o docente é culpado, despreparado continua informando e 

formando cidadãos. Ele promove meios para as pessoas lutarem e acreditarem em si mesmas, 

evoluírem em todos os aspectos que a própria sociedade requer. A escola por intermédio do 

docente constrói o que a pessoa opta em ser.  

Então, só o fato de existir discursos que desmerecem toda uma classe trabalhadora é 

preciso acreditar nisso como a única verdade? Enquanto professores não podemos aceitar isso 

como a verdade que representa a profissão docente. Desse modo, observamos que esses 

saberes estão nos discursos que minimizam a imagem docente, mas não estão nas práticas 

escolares, pois o professor, de algum modo, faz diferença na vida do aluno. Todas essas vozes 

que dizem que o professor é culpado, (ir)responsável, não representa que o professorado se 

torne dessa maneira. Não estamos aceitando esse discurso falacioso como a verdade da classe 

docente. Estão tentando, desde outrora, generalizar, homogeneizar os professores, esvaziar 

seu lugar de compromisso com a educação. Entretanto, esses discursos que não cessam de 

ecoar na gestão e na mídia não se implantam, justamente porque não há homogeneidade, há 

singularidade, particularidades, heterogeneidade. Com base nessa perspectiva, seguimos nossa 

reflexão, considerando os temas deste capítulo, na perspectiva dos discursos que cerceiam a 

imagem do docente que produzem valores de verdade e, por isso, são também controlados, 

por meio das relações de poder.   
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CAPÍTULO 3 

ORDEM DISCURSIVA SOBRE A REPRESENTAÇÃO DO SUJEITO-PROFESSOR  

 
 

Todo sistema de educação é  
uma maneira política de manter 

ou de modificar a apropriação dos  
discursos, com os saberes e os  

poderes que eles trazem consigo. 
 

Foucault (2007b) 
 

 

A julgar pelas palavras do filósofo francês em epígrafe, podemos entender as formas 

pelas quais os discursos que perpassam os olhares que cerceiam a figura do professor são 

reformuladas, de certa forma, a partir da apropriação social e institucional dos discursos que o 

estereotipam. Nesse viés, tratamos, neste capítulo, os efeitos de sentido nos enunciados-

monumentos a partir da reiteração da paráfrase discursiva da negatividade sobre o 

professorado.  

Essas representações se constituem nas formações imaginárias que circulam em 

determinadas esferas sociais e são recuperadas por meio da memória discursiva. Ou seja, por 

meio do interdiscurso, percebemos que há inter-relação entre os enunciados que trazem em 

seu bojo a construção discursiva de que o docente é responsabilizado pelo insucesso do ensino 

no Brasil. Além das FIs e do agenciamento da memória que (re)formulam essa imagem 

demolidora, o discurso que desvaloriza o sujeito-docente é, como todo discurso, controlado, 

selecionado, organizado e redistribuído na sociedade com valores de verdade, uma vez se 

coloca em posição de embate em relação a outro discurso, por isso, conjuga poderes e perigos 

(FOUCAULT, 2007b). Portanto, é dessa nova ordem que queremos perceber o discurso que 

desmerece a classe docente, na multiplicidade dos enunciados-monumentos que se 

materializam a partir das práticas discursivas advindas principalmente da gestão e da mídia, 

ajustadas em cada época segundo as posições-sujeito e das condições de produção.  

 

3.1 Saudosismo: desencontros discursivos  

No capítulo anterior, discutimos sobre os três trajetos temáticos selecionados que 

perpassam as representações que se tem do sujeito-professor visto como missionário, como 

culpado e como incompetente. Contudo, um novo horizonte de expectativa surge nessa 

trajetória discursiva e que se soma aos outros temas: a questão do saudosismo de que a 
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educação já fora considerada de mais qualidade que no presente. Para exemplificar esse 

construto, vejamos novamente o texto 28, da página 89.  

 

ENUNCIADO 28 - Minha mãe foi professora primária quando ser professor era motivo de orgulho, 
especialmente para a família. Ingressei no magistério à época de sua aposentadoria e, para surpresa, 
me vi numa situação bem diferente: as pessoas se espantavam e às vezes faziam até gracejos de 
minha escolha profissional (NOVAES, 1987, p. 9). 

 

A possibilidade de cruzamento da FD saudosista entre os demais temas se ampara no 

que Guilhaumou e Maldidier (1994) nos explicam: à medida que certas demandas são 

supridas, outras surgem, ou seja, surgem novos trajetos que também abrem espaço para outras 

demandas que podem ou não serem supridas. No entanto, quando determinado trajeto 

temático é retomado, temos o acontecimento discursivo. Essa relação pode ser notada no 

embate entre presente e passado marcado por Novaes nesse enunciado, instaura-se um 

processo de exclusão do presente que não corrobora as mesmas supostas vantagens de ser 

professor em outras épocas. Vale reforçar que essa vantagem estava no sentimento de orgulho 

sentido não só pelo professor, mas também, ou principalmente, pela família, sentimento pelo 

qual se aflora ao final do século XX. Esse conflito no discurso que se instaura entre sentir ou 

não orgulho da profissão, se torna um novo acontecimento e se dá no movimento que o 

discurso faz na história e na sociedade, pois, de acordo com Foucault (2007b, p. 8-9),  

 

em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm 

por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 

esquivar sua pesada e temível materialidade. 

 

A retomada desse enunciado neste capítulo é para ratificar a presença dos 

procedimentos que controlam o discurso numa dada época e num determinado espaço social, 

estabelecendo o jogo entre os saberes e poderes ali constituídos. Seguindo essa direção, 

podemos verificar, na materialidade do enunciado em que manifesta o discurso saudosista, o 

novo acontecimento. Vejamos como esse discurso se manifesta no enunciado que segue, 

extraído do samba-enredo da escola de samba São Clemente do Rio de Janeiro, 1992, que 

aborda a temática da desvalorização do professor, a qual pode ser observada já em seu título: 

“E o salário, ó”. Esse título faz referência ao jargão de um programa televisivo “A escolinha 

do professor Raimundo”, personagem vivido por Chico Anísio. Além da alusão a esse 

programa de TV, é preciso considerar que em 1992, o Brasil vive uma forte crise financeira e 
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de congelamento de salários, uma das causas que desencadeiam o impeachment do então 

presidente do Brasil Fernando Collor de Melo. 

 

ENUNCIADO 62 - A professorinha de outrora/ Que permanece em nossa memória/ As velhas 
sabatinas do colégio/ Relíquias do antigo magistério/ Hoje... Tudo está tão diferente/ O ensino em 
decadência (SAMBA-ENREDO SÃO CLEMENTE, 1992). 

 

Esse texto nos revela que os saberes que perpassam a esfera educacional estão 

dispersos na sociedade e que, de alguma forma, os sujeitos inscritos em diferentes lugares e 

posições sociais comungam da FI de que em outros tempos a educação fora melhor em 

relação ao presente. Dessa forma, esse discurso, materializado num samba-enredo, faz com 

que haja um movimento discursivo nesse momento histórico, capaz de (re)configurar as FIs  

sobre o conceito que se tem da boa educação, tornando-a, de certa maneira, idealizada. Isso se 

torna possível, pela instauração do novo modo de se conceber o ensino, uma vez que as 

condições de produção da época não permitem excluir a educação do conjunto de entraves em 

que a sociedade enfrenta nesse período.   

Sob essa ótica, podemos dizer que o discurso que permeia o referido samba-enredo é 

distribuído na sociedade por meio do acontecimento discursivo que reforça esse discurso e 

possibilita a aceitação ou não dos sujeitos, ainda que de início pareça estar deslocado de seu 

lugar discursivo. Esse saber sobre os problemas que afligem a educação à época reitera, na 

dispersão dos sujeitos, as FDs que perpassam esse dizer: o ensino já fora bom e agora não é 

mais, discurso que povoa, de algum modo, na memória discursiva.  

Nesse sentido, o enunciado 62, além de se tornar um acontecimento discursivo a 

partir de um acontecimento social e cultural, também se inscreve no princípio de exclusão, 

postulado por Foucault (2007b). Há uma separação entre bom ensino do passado e sua 

decadência remetida ao presente. É esse tipo de construção que permite a irrupção do discurso 

saudosista, pelo saber que constrói a verdade e a verdade que constrói o saber. É a partir dessa 

relação que outros enunciados irrompem em outros momentos e lugares, seja confirmando ou 

refutando essa ideia de que a educação do passado era melhor que o presente. Mas quais as 

relações estão imbricadas no levantamento dos discursos reiterados pelos sujeitos que 

condena a educação de seu tempo e valoriza a do passado?  

A partir dos enunciados tratados nesse trajeto temático do saudosismo, o que se pode 

observar é que as relações discursivas e possíveis que engendram essas FDs, entrelaçam-se o 

sujeito de quem se fala, os sujeitos que falam ou aqueles que estão autorizados a dizer, 

promovendo um controle discursivo sobre os efeitos de sentido nos discursos que depreciam a 
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representação construída sobre o sujeito-professor. As posições ocupadas pelos sujeitos no 

exemplo 62, por exemplo, preenchem o espaço que deve o sujeito ocupar no momento do 

discurso. Nesse caso, podemos considerar os efeitos de sentidos provocados nessa instância 

discursiva: 1) o sujeito-escola de samba se subjetiva acerca desse saber e o redistribui por 

meio do dispositivo samba-enredo; 2) essa redistribuição encontra um lugar vazio, dadas as 

condições em que é divulgado, ou seja, os sujeitos-foliões podem se reconhecer e se 

identificar ou não nessa FD; 3) repetir esse discurso-jargão pode ser uma resistência, uma 

recusa de que o professor continue desvalorizado. Assim, esse discurso se torna, para uns, 

acontecimento discursivo, para outros, apenas um samba-enredo cantado em um evento 

festivo.  

Outro enunciado que nos mostra a presença do discurso saudosista é o de Castro, de 

2012, publicado na revista Veja com o título “a grande reforma educacional”, três meses após 

o início da greve nas universidades federais que chega a ter adesão de 56 das 59 universidades 

federais e 32 institutos tecnológicos, na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. 

 

ENUNCIADO 63 - Contrariando os saudosistas, afirmo que a educação no Brasil nunca foi grande 
coisa, mediocridade percebida apenas por espíritos mais alertas. A diferença é que hoje há mais 
impaciência com as suas mazelas. (CASTRO, 2012). 

 

Nesse enunciado, podemos notar a presença mais incisiva da voz do sujeito-

enunciador. Há nesse enunciado três frentes discursivas: na primeira, a confirmação do 

discurso de que há na sociedade um saudosismo de um ensino que era bom; na segunda, a 

negação dessa primeira assertiva, por meio da afirmação do sujeito-articulista “a educação no 

Brasil nunca foi grande coisa”; na terceira, está a articulação do sujeito que fala nesse 

enunciado e como se posiciona no discurso. Isso significa que Castro marca sua autoridade e 

legitimidade para contradizer o discurso dos saudosistas, afinal somente os “espíritos mais 

alertas” iguais a ele são capazes de perceber as lacunas deixadas no ensino do passado, o que 

permite entender que a construção desse enunciado procura um lugar de verdade. Mais um 

podemos ver o discurso se constitui a partir da oposição a outro, ou seja, no mesmo enunciado 

notamos a afirmação da existência do saudosismo e a negação de que o ensino nunca fora 

bom, reforçando a noção foucaultiana de que um mesmo discurso pode ser tornar outro. 

Esse atravessamento de FDs mostra que o sujeito-economista, que fala em um 

dispositivo midiático benquisto pelas camadas sociais mais elevadas, anula o saber daqueles 

sujeitos inscritos no discurso saudosista e instaura um novo modo de pensar em relação a esse 

discurso. De acordo com Gregolin (2004b, p. 36), “desse modo o discurso se torna espaço de 
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confronto materializado no acontecimento”, confronto no sentido de permitir a instauração 

dos saberes que ali cabem como verdades a serem aceitas e suplantadas como inquestionáveis, 

a partir da legitimidade de quem está autorizado a dizer. É essa relação de confronto também 

pode ser notado em outro enunciado de Castro, de 2008, momento em que o Brasil vive a 

incerteza econômica em virtude da crise financeira mundial. Nesse exemplo, o sujeito-

articulista instaura não necessariamente o rompimento com o discurso saudosista, mas 

estabelece novas relações discursivas, o que reconfigura o caráter do enunciado retornando 

como novo dizer. Por essa razão, diante do discurso da boa educação do passado e do discurso 

que a recusa, é preciso levar em consideração um conjunto variável e complexo de elementos 

que compõem esse quadro. Não se trata, pois, da inserção de um discurso numa dada 

circunstância, mas de considerar o feixe de sentidos que o perpassa, com as inserções e 

exclusões de saberes. 

  

ENUNCIADO 64 - Alguns diretores de escolas públicas falam com nostalgia do velho curso Normal, 
no qual se aprendia a dar aula. Foi substituído por faculdades de Educação, para formar 
orientadores nas escolas, e pelos Institutos Normais Superiores, para formar os professores de sala 
de aula (CASTRO, 2008, p. 24). 

 
Nesse texto, Castro, de certo modo, sai de sua posição de formador de opinião e a 

preenche com o discurso dos sujeitos-diretores. Esse não-lugar ocupado por Castro 

condiciona seus leitores a estabelecer o contrato de apoio ou de recusa a esse discurso 

saudosista, por meio do agenciamento da memória que permeia a sociedade. É uma forma de 

o sujeito-articulista controlar o discurso a partir desse novo funcionamento discursivo, isto é, 

o outro sujeito diz, não ele. Uma estratégia discursiva que reforça a contradição existente 

nessa articulação, pois não se trata do sentimento de saudade, trata-se de afirmar que, na 

posição de sujeito-diretor, são corresponsáveis pela produção da qualidade do ensino e, por 

isso, não deveriam sentir saudade, mas promover o bom ensino, ou seja, recupera-se a ideia de 

que é unicamente por meio da figura do professor que a educação de qualidade desenvolve.  

O efeito de sentido nesse suposto silêncio de Castro revela o interesse em mostrar 

sua concepção acerca da ineficácia do processo educacional, quando destaca as lamúrias dos 

diretores das escolas. O modo como esse discurso é dito, condiciona a sociedade a 

acreditarem no valor de verdade sobre o que se constrói na fala dos diretores que o referido 

enunciador diz articular. Dessa maneira, Castro destitui o valor de verdade do outro, mediante 

a transferência de sua voz para os diretores, demonstrando uma regulação e um controle nesse 

tipo de discurso, ou seja, esse saudosismo se efetiva na voz dos sujeitos-diretores e o sujeito-
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articulista o recolhe e o repassa, por meio do dispositivo midiático que representa. A 

memória, nessa instância discursiva, exerce papel fundamental nessa organização, pois se cria 

certa instabilidade, demole-se um saber e não coloca nada em seu lugar. Para Gregolin (2008, 

p. 33), 

as imagens travam um embate com a memória, fazem deslizar a tradição e instauram 

outros sentidos: nessa tensão dialética ente o dado e o novo os sentidos da mídia 

fulguram como um lampejo que só pode ser apanhado na transitória aparição do 

acontecimento discursivo. 

 

Esse embate travado na memória social permite a irrupção do novo sentido 

estabelecido nessa nova dizibilidade. Isto é, no enunciado 64, o valor de verdade está no 

deslizamento da duplicidade de legitimação do discurso, dos diretores que falam e de Castro 

que tenta silenciar essa voz. Dessa forma, o discurso saudosista é também um tipo de FI que 

valida esse saber. Isso quer dizer que o sujeito passa por certas vivências num dado momento 

histórico que constituem uma memória discursiva, entendida por Pêcheux (2007) não como 

memória individual, mas no entrecruzamento da memória social inscrita em práticas.  

Nessa perspectiva, o lugar de onde fala o sujeito-articulista institui as fronteiras, os 

limites e os domínios que esse saber alcança no discurso e, de certa maneira, encontra espaço 

de estabilidade, “uma espécie de repetição vertical, em que a própria memória esburaca-se, 

perfura-se antes de desdobrar-se em paráfrase” (PÊCHEUX, 2007, p. 53). Por essa razão, o 

lugar discursivo não é o lugar da plenitude do discurso, mas o lugar dos deslocamentos e de 

retomadas.  São essas repetições que estabelecem, entre outras, a paráfrase discursiva da 

negativa sobre o professor e essa concepção fica na memória como uma verdade que é 

recuperada sempre que se quer destacar a face negativa do ensino.  

A partir da memória discursiva, que é capaz de recuperar e de apagar imagens e 

discursos, é que podemos acionar alguns mecanismos imaginários para dar conta de discursos 

que recortamos do interdiscurso. O engendramento o tema do saudosismo encontra aí o seu 

lugar, atribuir o sentido necessário àquela situação de produção, pois tudo está interligado. 

Sobre isso, Pêcheux (2007, p. 55) nos diz que 

 

a questão da imagem encontra assim a análise de discurso por um outro viés: não 

mais a imagem legível na transparência, porque um discurso a atravessa e a 

constitui, mas a imagem opaca e muda, quer dizer, aquela da qual a memória 

“perdeu” o trajeto de leitura (ela perdeu assim um trajeto que jamais deteve em suas 

inscrições). (grifo do autor) 

 

Nesse sentido, a modelagem do perfil pejorativo do docente, via acionamento da 

memória, se dá atravessada por formulações discursivas, efeitos de sentidos que os sujeitos, 
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imersos em processos de subjetividade que configuram os sujeitos, mas não controlam o 

trajeto de leitura que o discurso proporciona e que aponta para outros que o sustentam 

(ORLANDI, 2006). Esse discurso outro ou o cruzamento de FDs sustenta a bifurcação do 

discurso saudosista.  Ou seja, tanto o discurso que destaca o bom ensino quanto o que 

desmistifica essa ideia, aparecem de forma genérica, eliminando a complexidade que o 

processo educativo e seus elementos o fazem funcionar, a saber: gestão, boas condições de 

trabalho, materiais pedagógicos e equipamentos adequados, instalações físicas satisfatórias, 

além dos papéis dos corpos docente e discente, sujeitos ativos nesse processo.  

Nessa direção, tomando a explicação de Foucault (2007b) sobre a apropriação social 

do discurso, em A Ordem do Discurso, podemos notar nos enunciados que seguem a 

modificação do discurso que considera a boa qualidade do ensino do passado como uma boa 

lembrança. Algumas FDs são apagadas, outras são acionadas, a exemplo do papel do docente. 

Trata-se da fala do professor João Batista Araújo e Oliveira, presidente do Instituto Alfa e 

Beto à época, em entrevista à Veja. Nessa entrevista, o sujeito-educador fala sobre o resultado 

da Prova Brasil, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), em relação ao aprendizado 

das crianças no ciclo fundamental das escolas públicas e sobre o cogito da necessidade de 

reformular a educação a partir de modelos pré-estabelecidos. 

 

ENUNCIADO 65 – Especialistas, entre os quais o senhor, pregam que uma reforma educacional 
eficaz se faz com receitas consagradas – ou seja, sem invencionices. Quais são os ingredientes para o 
avanço? O primeiro é uma política para atrair pessoas de bom nível ao magistério. Desde a década 
de 60 há um rebaixamento do nível do pessoal, e a qualidade do ensino depende essencialmente do 
professor. O segundo ingrediente é a gestão do sistema. Uma boa gestão produz equidade: todas as 
escolas de uma mesma rede funcionam segundo o mesmo padrão (OLIVEIRA, 2012).  

 

Há uma convivência discursiva entre o dizer de Oliveira e de Castro, texto 64, pois 

além de se materializarem no mesmo ano, em ambos há determinada regulação discursiva a 

partir de FDs específicas, mas que, de algum modo, são ruídas pelo peso do novo 

acontecimento discursivo que o reformula, apaga e realça a FD do saudosismo. Em outras 

palavras, o discurso nostálgico atravessa a FD que prega uma reforma educacional presa a 

“receitas consagradas”, ou seja, a suposta solução para deficiências do ensino-aprendizagem 

está em repetir os passos dados pelas receitas que soam como salvação pedagógica diante da 

imagem de que o docente não tem capacidade para ensinar. Essa construção discursiva é um 

já-dito presente na FI de Castro que comunga com essa mesma visada, conforme visto nos 

enunciados 49 e 50. Trata-se do discurso de atribuição do despreparo do sujeito-professor que 
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sustenta essa estratégia, à qual relaciona qualificação docente às receitas infalíveis. Para que a 

educação se desenvolva nesses moldes é preciso “atrair pessoas de bom nível ao magistério”, 

Oliveira usa a palavra “pessoas”, não professores, o que nos permite inferir que qualquer 

sujeito de outra área que seguir essas receitas, consegue ser bom professor. Coelho (1988) 

reforça essa concepção quando nos explica que o magistério agrega indivíduos advindos de 

outras áreas do conhecimento, fazendo com que a docência seja o lugar de acolhimento de 

sujeitos sem requisitos para exercer tal função, enfraquecendo, de algum modo, a profissão.  

Essa questão nos mostra que o sujeito-professor tem um lugar diferente deste em que 

está, há uma construção que nega o papel docente e parte de um lugar institucionalizado e 

dotado de voz pedagógica para repetir essa negação da competência do professorado. A 

remissão à década de 60 como marco entre o que era bom e agora é ruim, serve de 

esvaziamento do lugar do docente, um mecanismo que credita a ele a possível perda de 

qualidade na educação. Entretanto, mesmo que essa voz venha de órgãos superiores, esse 

discurso entra em embate com a voz docente, trata-se de uma voz insistente porque encontra 

resistência por parte desses mesmos professores, pois esse não é um discurso aceito. Há 

também uma resistência cultural, tanto que os sujeitos não desistiram de se formarem 

professores, mesmo diante desse emaranhado jogo discursivo que busca desmerecer a 

docência como profissão. Além disso, nesse enunciado de Oliveira de 2008, há o 

atravessamento de duas FDs que reformulam o modo de conceber o discurso saudosista, o 

sujeito-educador enuncia da posição de especialista, não na de professor. Talvez por isso, a 

figura que se atrela no marco de uma suposta decadência é, de início, a do professor, embora a 

gestão seja mencionada.  

Nesse sentido, o discurso que nega o bom nível do professorado evoca o não-dito de 

que antes era bom, o discurso saudosista é reformulado, o que se percebe mediante as FDs: 1) 

“desde a década de 60 há um rebaixamento do nível do pessoal”, 2) “a qualidade do ensino 

depende essencialmente do professor”. No primeiro caso, delimita-se uma temporalidade para 

separar o que se tinha e o que não se tem mais: a qualidade do ensino, mas a partir da figura 

do sujeito-professor; no segundo, afirma-se que o decente é o principal responsável pelo 

desenvolvimento da boa educação. Essas FDs se confirmam a partir do vocábulo 

“essencialmente” associado ao verbo “depender”, anulando a dinâmica conjuntural no 

processo de ensino, embora o sujeito-enunciador traga a figura do sujeito-gestão como 

coparticipante do processo educacional como aquele que deve equidade. Mas equidade para 

padronizar as escolas e, consequentemente, seus professores e alunos, o que gera uma relação 

de interdependência da postura docente nesse processo.  
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Nessa direção, as imagens esculpidas para a educação, que realçam a centralidade 

dada ao papel do professor, são possíveis mediante o interdiscurso, pois tudo está em relação: 

1) o sujeito-professor estereotipado; 2) o sujeito-enunciador e sua inscrição numa dada 

condição de produção discursiva e; 3) o discurso do qual se quer apoderar. Nessa visada, a 

memória discursiva é o que permite o apagamento ou o realce a determinado saber, o qual se 

configura no acontecimento, pois para Pêcheux (2007, p. 52), a memória é, portanto, aquilo 

que, “face a um texto que surge como um acontecimento a se ler, vem restabelecer os 

‘implícitos’ de que sua leitura necessita”.  

Nesse sentido, se relacionarmos o enunciado 65, de Oliveira, ao exemplo 66 a seguir, 

podemos observar que há uma relação intrínseca entre os enunciados apresentados neste 

capítulo. O que nos leva a crer que o discurso saudosista é, em certa medida, incoerente. Em 

outros termos, diante da multiplicidade de enunciados negativos sobre o docente, dispersos na 

historicidade, podemos verificar que o discurso saudosista (re)tomado com o propósito de 

assegurar determinado controle sobre esse saber. Essa relação pode ser notada por meio das 

FIs que são construídas e de como essas representações se tornam efeitos de realidade e, por 

conseguinte, a verdade em que se deve acreditar. Vejamos, portanto, o enunciado 66 que 

constitui o discurso que Manoel Victorino Pereira, médico e senador pela Bahia à época, 

profere à sessão Legislativa em 1892, no Rio de Janeiro, três anos depois da Proclamação da 

República, na gestão de Marechal Floriano Vieira Peixoto. 

 

ENUNCIADO 66 – Em suas funções escolares, a maioria dos professores é ainda hoje o mesmo que 
era há meio século, e pode-se ate dizer que, quanto a solicitude perseverante e assídua com que elle 
deve constituir-se a alma do ensino, tem havido manifesta retrogradação (PEREIRA, M., 1892, p. 22).   

 

Nesse enunciado há a presença de um marco temporal que reitera os perfis traçados 

ao docente como o sujeito que impede o avanço da educação. Pereira, na posição de sujeito-

senador, se coloca na mesma posição de outros gestores que se veem na obrigação de falar 

sobre as deficiências do sistema escolar presas à figura docente. Não se trata apenas de acusá-

lo, mas de repetir o que foi conveniente aos outros gestores e o que ainda se torna propício 

dizer. Todavia, seguindo o trajeto dos demais sujeitos-gestores, Pereira deixa o não-dito de 

que existem bons professores, uma vez que por meio da expressão “a maioria dos 

professores” fica o dizer que há bons e ruins. Portanto, não há homogeneização, mas 

singularidades. Desse modo, Pereira, em 1892, desloca o sujeito-assembleia daquela 

temporalidade e o leva a outra temporalidade, há meio século antes de sua fala, uma estratégia 
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discursiva para corroborar o discurso de que o ensino sempre foi falho e que as deficiências 

da educação estão associadas à figura do sujeito-professor também falho.  

As FDs que desenham o sujeito-docente como missionário é recuperada pela 

expressão “constituir-se a alma do ensino” e a de que o docente é incapaz de desempenhar 

adequadamente suas funções é retomado no termo “tem havido manifesta retrogradação”. Ou 

seja, esses trajetos temáticos constituem uma interdependência discursiva, se o docente não se 

assume sujeito vocacionado é culpabilizado pela (in)volução da qualidade do ensino. 

Estabiliza-se esse discurso missionário e da incompetência ao desinteresse do sujeito-

professor e sobre ele, a responsabilidade pela retrogradação do ensino. A natureza desse olhar 

da gestão sobre o docente, demarca os saberes se transformando em verdade e situa o sujeito-

professor nas relações de poder instauradas na construção dessa representações negativas.  

Temos, nessa relação, o presente marcado pelo passado e que retorna como novo 

acontecimento para manter certo controle sobre esse discurso, a partir de sua repetição de que 

não há avanço no ensino devido à atuação docente que era mais eficiente e que perdeu a 

qualidade. Essa é uma das vontades de verdade que perpassa esse enunciado 66, mas não a 

única ou que representa fielmente o retrato dessa classe trabalhadora, pois conforme nos 

aponta Foucault (2007b) “o discurso é uma reverberação de uma verdade”, que é, portanto, 

construída.    

Se para Foucault (2007a), “não há enunciado que não suponha outros”, o discurso 

saudosista é atravessado pelos discursos que o negam e que o confirmam, mas que não deixa 

de inserir o suposto sujeito causador dessa ruptura: o professor. Essa sustentação discursiva 

que gera estereótipos ao docente deve ser considerada pelo paradoxo existente em relação ao 

entendimento sobre educação de qualidade. Em outras palavras, há um paradoxo em se 

considerar o ensino de hoje ruim como visto na fala de Castro, por exemplo, mas no momento 

outro, no passado, é considerado bom. Contudo, esse momento lá, para as pessoas que 

estavam naquelas condições de produção discursiva, o ensino também é considerado ruim, e 

aí está o paradoxo. São as condições de produção que permitem essa formação imaginária de 

um passado educacional com mais qualidade em relação ao presente, saber ajustado 

principalmente pelo papel do sujeito-professor.  

É por meio da multiplicação dos enunciados que se confirma esse tipo de saber que 

desvirtua a função docente. Há um reforço e uma exclusão nesse saber impregnado na rede 

discursiva que confere ao docente o crédito pelo insucesso do ensino, permitindo a ruptura 

com o discurso saudosista, alimentado pelo julgamento que mídia e gestão tecem, fixam seus 

limites e a torna legítima, mas que não corresponde às práticas cotidianas nas quais o docente 
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está inserido. Por essa razão, o discurso nostálgico se torna uma das maneiras de condicionar 

a classe docente a se subjetivar e aceitar que a problemática do ensino gira em torno de sua 

responsabilidade, mesmo que se trate de uma construção discursiva simbólica e paradoxal.   

A FI de que no passado o ensino era melhor em relação ao do presente produz 

verdades que funcionam como um aprisionamento das representações construídas sobre o 

sujeito-professor. Uma (re)formulação discursiva recuperada na memória discursiva que, de 

certo modo, procura justificar os embates travados na constituição dos discursos negativos 

que cerceiam o professorado. Esse jogo discurso de (des)identificação é promovido no 

conflito das resistências que, de parte a parte, acabam por sedimentar o controle sobre esse 

saber que condena os docentes inseridos nesse universo de representações negativas.  

De certo modo, a figura do sujeito-professor, nesse circuito discursivo, não escapa 

das relações entre os saberes e poderes advindos dessas construções. Portanto, o discurso 

saudosista que se apresenta disperso na sociedade, como um novo trajeto temático 

materializado na rede enunciativa é controlado e redistribuído de acordo com as posições-

sujeito ocupadas no discurso que insiste em ancorar um culpado aos desmandos da educação. 

Nessa direção, a relação entre os enunciados ressaltados nesses enunciados-monumentos nos 

leva a crer que todo esse trânsito discursivo não quer mostrar apenas o saudosismo que se tem 

do passado ou a ineficácia da instituição escolar, mas a relação das representações que se tem 

do sujeito-professor. Relação instituída para criar um cenário desfavorável ao docente e fazê-

lo carregar a letra escarlate da culpa, mesmo que esse não seja o modo como o docente se 

assuma em sua profissão.  

O saudosismo, portanto, é o sujeito lá, inscrito nas condições de produção que 

também negam o bom ensino. O sujeito-professor aqui é o que faz parte do jogo discursivo 

que estamos e o negamos como única verdade. É a dependência do jogo de verdade, poderes e 

saberes presentes em cada época que tornam produtivos esse tipo específico de discurso, pois 

se trata de também de um jogo de verdade, ganha o que está em voga, de modo a se manter as 

relações de poder na multiplicidade do sujeito, conforme discutimos a seguir.   

 

3.2 As multifacetas do sujeito: formas de controle do discurso 

Nos entrelaçamentos discursivos tratados nos trajetos temáticos que modelam 

imagens sobre o sujeito-professor tomado como missionário, culpado e incompetente, a 

posição-sujeito de quem diz o que pode e deve dizer, ocupada no discurso, exerce papel 

fundamental na construção dos efeitos de sentido. Isso significa que o sujeito-enunciador 

mobiliza saberes que emanam das relações imbricadas no processo de produção do discurso. 
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De acordo com Foucault (2007a, p. 61), o discurso é “um conjunto em que pode ser 

determinada a dispersão do sujeito e de sua descontinuidade em relação a si mesmo”, ou seja, 

o sujeito se torna descontínuo e disperso de acordo com as condições de produção de discurso 

em que se encontra. Essa posição-sujeito é quem determina o modo como as representações 

sobre o docente são desenhadas e tomadas como verdade acerca desse sujeito. 

Nessa direção, o sujeito verdadeiro do discurso é o próprio discurso e, por isso, sofre 

o controle advindo de outras FDs. A rede de enunciabilidade que revela a forma alegórica em 

que o professor é desenhado na historicidade produz determinada vontade de verdade advinda 

de esferas sócio-institucionais diversos e não da classe dos professores especificamente. Essas 

instituições, nas quais irrompem os discursos que desmerecem o professorado quanto à sua 

atuação em sala de aula. Determinados sujeitos procuram legitimar seu ponto de vista em 

detrimento dos demais discursos difundidos na sociedade que entendem o papel docente de 

forma diferenciada do reverenciado principalmente nas vozes da gestão e da mídia, de tal 

forma que chega a exercer um poder de constrangimento a partir do discurso que se deseja 

controlar. Ou seja, entre os olhares oblíquos sobre o docente a paráfrase discursiva da 

negatividade aparece com mais valor de verdade que os discursos que reconhecem 

positivamente a função docente. 

Nessa perspectiva, vejamos o enunciado de Ioschpe, de 2007, ano em que grande 

parte das universidades federais entra em greve, na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Em 

sua argumentação, Ioschpe utiliza os dados do Pnad (Pesquisa Nacional de Amostra de 

Domicílio) e da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura) realizadas no corrente ano e que tratam do perfil do professor brasileiro.  

 

ENUNCIADO 67 - O professor brasileiro é um herói. Batalha com afinco contra tudo e todos em 
prol de uma educação de qualidade em um país que não se importa com o tema, ensinando em 
salas hiperlotadas de escolas em péssimo estado de conservação. Tem de trabalhar em dois ou três 
lugares, com uma carga horária exaustiva. Ganha um salário de fome, é constantemente acusado 
pela indisciplina e desinteresse dos alunos e não conta com o apoio dos pais, da comunidade, do 
governo e da sociedade em geral (IOSCHPE, 2007). 

 

A considerar o título que Ioschpe usa nessa reportagem já é possível entrever o traço 

discursivo presente em seu texto: “professor não é coitado”. O sujeito-economista apropria-se 

dessa representação pré-construída na sociedade para (des)territorializar o sujeito-professor de 

sua posição-sujeito. A realidade vivida por grande parte dos docentes, realçada nas páginas de 

uma das revistas de maior circulação no Brasil, é moldada com desdém em um cenário de 

vitimização em que se coloca o sujeito-professor. O sujeito-economista qualifica o docente 
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como herói e em seguida justifica esse heroísmo elencando os entraves da profissão: 1) salas 

hiperlotadas e mal conservadas; 2) trabalha em várias escolas; 3) carga horária excessiva; 4) 

salário desproporcional à profissão; 5) não tem controle sobre a classe; 6) não desperta 

interesse nos alunos; 7) pais, sociedade e gestão não o apoiam. De fato, esses empecilhos 

destacados por esse economista é capaz de rechear a memória discursiva e construir FIs sobre 

um profissional vitimizado. Diante desse quadro negativo, criado para representar a realidade 

de muitos docentes, Ioschpe cria esse cenário nada harmonioso e o molda como se essa 

precarização fosse inerente à profissão e, por isso, o professor se torna um herói diante dessas 

adversidades, mas um herói-sacerdote. Esse sujeito herói-sacerdote desenhado e desdenhado 

por Ioschpe serve de muleta para desmitificar suas limitações para, na negação de um 

coitadismo, dizer que é dessa forma que o docente é visto por muitos, digno de piedade e não 

de valorização profissional, pois não há correspondência na postura docente diante das 

exigências de sua função e, por isso, lista os empecilhos que procuram torná-lo coitado.  

À medida que Ioschpe categoriza o sujeito-docente, seu discurso interdita o discurso 

dos sujeitos que percebem o docente de outra ótica para que sua visada seja instaurada. Essa 

possibilidade de interdição se torna possível, de acordo com Foucault (2007b), ao direito dado 

a quem fala, pois nem todos podem falar qualquer coisa e em qualquer lugar. Ioschpe, 

portanto, tem direito privilegiado em dizer da forma como diz devido à sua inscrição de 

sujeito-economista que fala por intermédio de um dispositivo midiático de grande ressonância 

social. Considerando a postulação foucaultiana (2007a) de que os discursos devem ser 

tomados como práticas descontínuas, que num dado momento podem se cruzar ou se 

excluírem, vejamos a maneira como o referido economista do enunciado 68 continua seu 

texto, desmistificando o retrato traçado do professor-herói notado no enunciado anterior. 

   

ENUNCIADO 68 - Se você tem lido a imprensa brasileira nos últimos vinte anos, provavelmente é 
assim que você pensa. Permita-me gerar dúvidas [...]. Surge o questionamento: se a carreira de 
professor é esse inferno que se pinta, por que tantas pessoas optam por ela? Pior: por que esse 
interesse aumenta ano a ano? Seria uma categoria que atrai masoquistas? Ou desinformados? A 
resposta é mais simples: porque a realidade da carreira de professor é bastante diferente da imagem 
difundida. [...] O que os representantes da categoria não costumam mencionar são as vantagens da 
profissão: as férias longas, a estabilidade no emprego e o regime especial de aposentadoria (80% 
são funcionários públicos) e, sobretudo, a regulamentação frouxa (IOSCHPE, 2007). 

 

A argumentação construída nesse enunciado nos revela a contradição em relação ao 

texto 67. O tom irônico adotado por Ioschpe permanece possibilitando a construção dos 

efeitos de sentido que querem gerar a desmistificação da imagem de que professor é 
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socialmente retratado como um coitado. Ioschpe constrói um cenário de contradição em 

relação à representação formulada no enunciado 67, ou seja, outra FD atravessa o discurso 

que menospreza o docente ao considerá-lo coitado. A profissão docente é agora balizada pelas 

“benesses” que a carreira docente oferece. Esse sujeito-economista usa do direito privilegiado 

de fala para remodelar a figura docente contrariando o saber do leitor, antecipando que esse 

professor-coitado possivelmente reconhecido por seu leitor é reafirmado pelo tratamento de 

proximidade que o articulista estabelece em seu discurso ao usar a expressão: “é assim que 

você pensa”. Uma estratégia que inviabiliza a refutação do leitor acerca dessa construção 

negativa que cerceia do docente e o deixa a mercê desses estereótipos que marginalizam sua 

posição-sujeito, mas não tem força suficiente para recusar o papel desenvolvido diariamente 

nas salas de aula, por mais precário que seja considerado o trabalho docente. 

Para tentar construir uma nova maneira de perceber o professorado, o sujeito-

enunciador gera dúvida ao indagar o leitor, utilizando da conjunção condicional “se”, uma 

forma de denominar os pretendentes à docência de masoquistas e/ou desinformados. Isso é, 

para Ioschpe, prova de que o magistério não é tão ruim, conforme ele mesmo desenha no 

texto 67. No entanto, essa tentativa de desmistificar a docência como a profissão do 

“coitadismo”, o referido economista traz a voz do sindicato que representa a classe docente, 

não o sujeito-professor isolado, mas quem representa toda uma classe. Entre as “benesses” 

realçadas no discurso que Ioschpe julga representar o professorado, estão as férias longas, a 

estabilidade no emprego, o regime de aposentadoria e a regulamentação da carreira não 

rigorosa. Por seu turno, a expressão “regulamentação frouxa” está atrelada ao discurso de que 

o professorado recebe tais benefícios sem o devido merecimento. Ioschpe remete à FD de que, 

nessas condições, o salário que o docente recebe é alto considerando o pouco trabalho que 

realiza, o que justifica seu posicionamento quando nega que o professor não é coitado.  

Ioschpe se mostra subjetivado pelo próprio discurso e se respalda nos dados da Pnad 

e UNESCO para legitimar o controle que mantém sobre esse dizer, ou conforme explica 

Charaudeau (2007), o dispositivo midiático se apropria de um discurso já relatado, pautado no 

discurso de outro. Nessas condições observadas no enunciado 68, a mobilização de outra FI 

sobre o sujeito-professor contraria, de certa forma, a do enunciado 67. Uma tentativa de que o 

leitor, não necessariamente o assinante da revista na qual escreve, tenha outra visão da 

profissão docente. Essa articulação que mostra certos benefícios do magistério procura 

encontrar seu lugar na conformação do docente de que todas as dificuldades elencadas no 

enunciado 67 são concernentes à docência, mas que são abonadas pelo suposto privilégio 

desenhado no texto 68, privilégio e não direito desse profissional.  



148 
 

O que se pode verificar nessa organização discursiva de Ioschpe não é em encontrar 

na docência os privilégios, mas o interesse em defender o suposto fracasso do ensino atribuído 

ao professor e de sua má formação, discurso reiterado nas falas desse articulista. Trata-se de 

um discurso que deseja manter o poder de sua voz e não do saber do docente e de suas 

práticas escolares que modificam a vida dos alunos, embora nos dois casos a FI que se tem do 

sujeito-professor apareça desvinculada de qualidades positivas. Dessa forma, o sujeito-

professor é multiplicado, repartido no discurso que o desqualifica como única vertente 

aceitável. Contudo, a insistência em promover o efeito coitadismo no docente, não tem 

mudado a rotina das escolas, os professores continuam desenvolvendo suas funções, seja nas 

escolas em que há boas condições de trabalho seja nas que não tem.  

Os discursos, nessa esteira, são configurados pelo modo como as coisas são ditas e, 

de certa maneira, sob determinadas condições e da posição-sujeito de quem enuncia, 

determinado dizer alcança a sociedade pela seleção de saberes que se quer apropriar. Portanto, 

não há um único discurso que desqualifica o docente, há a escolha de fazer funcionar esse em 

oposição aos demais, por essa razão, é possível observar discrepâncias nas relações que 

constroem essas verdades. Em outras palavras, esses enunciados que minimizam a imagem 

docente partem de um mesmo sujeito inserido em condições de produção que favorecem a 

bifurcação do discurso. Os saberes que emanam desses enunciados se apresentam num viés 

paradoxal, revelando que o sujeito se inscreve no campo do verdadeiro e do falso, ou seja, o 

enunciado 67 se torna um discurso falso e o texto 68 a verdade que se deve confirmar. São as 

práticas que constroem os saberes que implicam o desejo de mudar e de condenar ou de 

transformar os saberes em verdades e verdades em saberes capazes de produzir efeitos de 

realidade de um sujeito, mesmo que não seja. São as condições de produção que permitem 

mostrar o que se toma ou não como verdade. 

Toda essa trama discursiva que envolve o sujeito é explicitada por Foucault (2007b) 

que, ao levantar o conceito de FD, o observa como objeto e sujeito de seu próprio discurso. 

Isso significa que há uma descentralização do sujeito que permite verificar o discurso 

intrinsicamente em sua formação, com o intuito de entender como certo sujeito se insere numa 

dada FD.  Nesse sentido, torna-se pertinente retomarmos o que Foucault (2007a) nos esclarece 

sobre o sujeito do enunciado que exerce uma função, não a mesma que se vê em outro 

enunciado, mas ocupa uma função vazia, ou seja, um mesmo sujeito pode ser outros, no 

sentido de que pode ocupar diferentes posições-sujeito. Em outras palavras, um único e 

mesmo indivíduo pode tomar diferentes posições numa série de enunciados, como vimos que 

o sujeito-professor assume posições tais como missionária, de culpa e de incapacidade.  
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Vejamos como essas posições-sujeito são ocupadas pelo docente observando a 

construção negativa da imagem que constitui o enunciado extraído do Relatório apresentado à 

Assembleia Legislativa Provincial de Goiás, em 1879, por seu presidente Aristides Spinola, 

dez anos antes da proclamação da República, quando Sua Majestade Imperial D. Pedro II 

concede a Thomas Alva Edison o privilégio de introduzir no Brasil sua invenção, destinada à 

utilização da luz elétrica na iluminação pública.   

 

ENUNCIADO 69 - Meos illustres antecessores tem todos lamentado a falta de pessoal habilitado 
para o magistério. Que providencias se há tomado, administrativas ou legislativas, que medidas se 
tem realisado para se obter a habilitação do professor? E não basta cuidar-se somente do noviciado. 
Cumpre remunerar bem o mestre e garantir-lhe a carreira. Ninguem quererá ter o trabalho com o 
noviciado e dedicar-se ao magistério sem uma conveniente remuneração e sem que seo futuro seja 
garantido (SPINOLA, 1879, p. 17).  

 
Nesse texto, podemos observar por meio da expressão “meos illustres antecessores 

tem todos lamentado a falta de pessoal habilitado para o magistério” que a imagem do 

professor despreparado já é fermentada nas camadas gestoras que o antecedem. Se outros 

gestores lastimam, Spinola, na posição-gestora, também repete esse discurso como forma de 

se inscrever no discurso denunciador do fracasso do ensino.  O sujeito-enunciador revela que 

esse discurso já perdura na história e continua gerando e reforçando saberes que realçam a 

imagem negativa que gestores fazem do sujeito-professor e não a que o professor faz de si 

mesmo. Além disso, o sujeito-presidente provinciano se isenta de sua responsabilidade e a 

transfere para as esferas administrativas e legislativas quando diz: “que medidas se tem 

realisado para se obter a habilitação do professor?”, como se ele não fosse gestor e não tivesse 

nenhum responsabilidade sobre isso. Spinola questiona as medidas, mas sabe que 

provavelmente não obterá resposta nesse lugar, pois o sujeito a quem se refere em sua fala 

encontra-se na mesma condição de produção de não posicionamento efetivo frente às 

necessidades educacionais. Nesse rol de caracterizações negativas, o docente, figura mais 

exposta nesse processo, está, portanto, mais sujeito às críticas.  

Também podemos observar que Spinola movimenta a FD de que a garantia da 

carreira do professor alia-se à sua boa remuneração. Esse foco no caráter financeiro da 

profissão parece buscar respaldo diante do professorado, dando a entender que essa é a 

condição para que o sujeito-professor não desqualifique a educação, tornando-a fracassada. 

Dessa maneira, o sujeito-gestor insiste em preservar esse modelo discursivo que aponta para o 

docente como se essa construção discursiva fosse o discurso-coringa que apaga as 

responsabilidades da gestão frente a esse ramo do conhecimento. Contudo, a complexidade 
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dessa problemática se ancora no professorado, como se somente dele dependesse o 

desenvolvimento satisfatório do ensino. Para reforçar com o discurso que aponta para o 

sujeito-professor a plena responsabilidade pela qualidade do ensino, retomamos parte do 

enunciado 24 de Spinola de 1880, em outro relatório à Assembleia Legislativa de Goiás, para 

mostrar como esse acontecimento discursivo encarcera o docente na rede discursiva que o 

desqualifica e que é tomada como verdade. 

 

ENUNCIADO 24 - Admitir no corpo docente indivíduos sem instrucção, sem vocação para o 
magistério, de moralidade duvidosa, que não tem coragem para o trabalho, é, permitti-me a 
expressão figurada, envenenar as primeiras fontes da instrucção publica. Ahi encontrareis a rasão 
primordial do atraso em que se acha a provincia em materia de instrucção (SPINOLA, 1880, grifo 
nosso). 

 
Esse enunciado de 1880 produz um efeito de sentido de outra ordem, há o desejo de 

separar, excluir o mau professor do cenário da educação, isto é, Spinola deixa o discurso-

coringa que o faz sujeito preocupado com rumos do ensino para se apropriar de outro 

discurso-coringa, o que acusa abertamente o professorado pelo retrocesso educacional. Para 

isso, o sujeito-presidente se inscreve no que postula Foucault (2007b), na sociedade do 

discurso, ou seja, o sujeito faz circular internamente determinados discursos que ela mesma 

conserva e, de certo modo, tenta evitar a que seja substituído, pois dessa maneira conserva-se 

o controle e o poder sobre esse mesmo discurso. É dessa maneira que o discurso é retomado, 

pelo cruzamento das FDs de que o docente: não sabe, não tem vocação, não tem moral, é 

preguiçoso. São essas caracterizações que configuram um culpado, realçadas pela expressão 

“ahi encontrareis a rasão primordial do atraso em que se acha a provincia em materia de 

instrucção”.  

 Nessa perspectiva, relacionando os enunciados de Spinola 69 e 24, destacamos que a 

posição sujeito-gestão ocupada nos dois relatórios é transformada pela possibilidade de ver o 

sujeito-professor multiplicado em vertentes distintas para atender às necessidades advindas 

dos saberes extraescolar. Desse modo, embora o lugar de onde Spinola enuncia seja 

considerado o mesmo de outros enunciadores do passado, há um remanejamento temporal e 

circunstancial, por isso se transforma, se refaz, abre e fecha as frestas. Spinola passa de 

misericordioso a carrasco, o qual acredita, nesse momento, que o suposto fracasso do ensino 

pode ser atribuído ao sujeito-professor dadas as representações que permeiam seu enunciado. 

Contudo, Spinola, no enunciado 24, aponta o sujeito professor como o causador do atraso da 

instrução, mas não é o fato da acusação em si que torna esse tipo de discurso complexo, uma 
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vez que outros sujeitos enunciadores, como os presidentes que o antecederam, em outros 

momentos, já o fizeram, já alardearam a verdade que se deve acreditar, a teimosia parece estar 

fincada é na classe docente. A complexidade do discurso está na problemática que se 

(re)instaura em torno de um único personagem da educação, como se dependesse unicamente 

de sua vontade o desenvolvimento satisfatório do ensino. Nesse sentido, o professor se torna 

um sujeito multifacetado pelos perfis imagéticos que lhes são dados a partir da voz 

legitimadora de Spinola.  

Como vimos nos enunciados 69 e 24, o sujeito é, assim como o discurso, disperso em 

sua historicidade. O discurso não se fecha no sujeito que enuncia, ele se pluraliza, pois a 

articulação desses dizeres, nesses enunciados, se relaciona ao que Gregolin (2007a) explica 

que as combinações entre os enunciados exibem as lutas que se querem travar em cada 

momento histórico. Esses enunciados, portanto, partindo de um mesmo sujeito inserido em 

condições de produção diferentes vão produzir os efeitos de verdades com os quais os saberes 

ali instituídos estabelecem relações de força e de conflitos entre os sujeitos representados. Os 

saberes que emanam da paráfrase discursiva da negatividade sobre o docente se apresentam 

num viés paradoxal, porque revela que o sujeito se inscreve no campo do verdadeiro e do 

falso, sem estabelecer as regras que o permitem se posicionar de formas divergentes, pois as 

resistências são travadas na refutação desse discurso que desmerece o docente e 

principalmente por ele.  

Entendemos que esses enunciados, imbuídos dos temas que retomam o discurso da 

culpabilização e do viés missionário ao julgar o docente sem vocação, se cruzam e se 

reforçam, mas não constroem uma mesma significação. Nesse sentido, é por intermédio do 

sujeito-enunciador que entra em jogo o entrecruzamento das operações discursivas que 

permitem a demarcação do sujeito-professor. O professor se multiplica na rede enunciativa 

que compõe o arquivo. Isso significa que há uma descentralização do sujeito que permite 

verificar o discurso intrinsicamente em sua formação, com o intuito de entender como esse 

sujeito se insere numa dada FD e como o discurso do qual se apropria permite controlá-lo. 

Sob essa visada, o ajustamento do sujeito no discurso pode ser percebido na rede discursiva 

que constitui nosso trabalho, que, autorizado pela FD e pela relação saber e poder, os sujeitos 

assumem diversas posições que um sujeito pode ocupar no discurso.  

Dessa maneira, as posições preenchidas pelo sujeito no discurso e pelo discurso não 

são objetivas, mas multifacetadas. A posição de onde interlocutores falam do docente 

representam, também, “coerções do discurso: as que limitam seus poderes, as que dominam 

suas aparições aleatórias, as que selecionam os sujeitos que falam” (FOUCAULT, 2007a, p. 
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37).  Isso posto, vejamos os enunciados
13

 que compõem o relatório à Assembleia Legislativa 

de Goiás, em 1846, pelo então presidente da província de Goiás Joaquim Ignacio Ramalho, 

conhecido por Barão de Ramalho,  doutor em Ciências Jurídicas pela Academia de Direito de 

São Paulo e fundador do Lyceu Goiano. Nesse ano, na gestão de Sua Majestade Imperial D. 

Pedro II, a Igreja Católica manifesta repúdio ao marxismo ateu. 

  

ENUNCIADO 70 - O estado actual da instrucção publica, com magoa vos digo naõ he satisfactorio, 
nem tenho esperanças de que neste interessante objecto se possa em pouco tempo obter algum 
melhoramento (RAMALHO, 1846, p. 12). 

 
Com base nesses enunciados, podemos verificar as diferentes posições assumidas 

pelo referido presidente da província de Goiás e sua inscrição nos diferentes discursos numa 

mesma materialidade discursiva. No geral, esse enunciado se apresenta em tom de denúncia 

em relação ao sujeito-professor, apagando qualquer possibilidade de atuação positiva desse 

profissional em sua função. Entretanto, essa tonalidade discursiva muda de foco à medida que 

o sujeito-enunciador se posiciona em sua fala, permitindo a multiplicidade de enunciados que 

constrói estereótipos para o sujeito-docente.  

Nesse texto, Ramalho inicia seu discurso lamentando a situação inadequada em que 

se encontra a instrução, uma vez que o presidente provinciano em questão demonstra-se 

magoado com a situação que encontra a instrução na província que preside. De acordo com 

Bretas (1991, p. 209), Ramalho 

 

vindo de um centro mais adiantado (São Paulo), trazia ideias novas e o desejo 

ardente de promover alguma coisa notável e útil à província que vinha presidir, e 

que ao mesmo tempo elevasse seu conceito perante o Imperador. Mas aqui 

chegando, encontrou uma província mergulhada em pobreza. De fato o estado das 

finanças provinciais era tão miserável e desanimador que proibia qualquer iniciativa 

que representasse despesa.  

 

Talvez essa colocação de Bretas (1991) justifique o porquê da mágoa de Ramalho, 

ou ressignificando a palavra mágoa, de sua decepção. Decepção porque ele espera encontrar 

em Goiás a oportunidade de mostrar os avanços do ensino que traz para a província, além da 

oportunidade de mostrar-se eficiente diante do Imperador. 

 

ENUNCIADO 71 - Os professores, salvas algumas poucas excepções, não tem os conhecimentos 
necessarios para desempenharem seos deveres, e impossivel seria preencher todas as Cadeiras 
creadas na Provincia, com homens professionaes, revestidos de todas as habelitações exigidas pelas 

                                                           
13 Os enunciados são subsequentes no relatório, ou seja, não há nenhum enunciado que os intercalam. 
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Leis em Vigor. A falta de homens que exerçaõ dignamente o Magisterio He hum mal, que affecta 
poderosamente o progresso da instrucçaõ (RAMALHO, 1846, p. 12). 

 
Diante da realidade da educação da província de Goiás em meados do século XIX, 

avessa ao esperado por Ramalho, podemos notar que a FD que perpassa o enunciado 71 é o 

discurso que culpabiliza o professorado, julgando-o incapacitado. Ramalho balbucia 

expressões que denigrem a representação que se tem do sujeito-professor como “he um mal”. 

A força que essa FD discursiva carrega provoca o efeito de sentido de que, sendo um mal, é 

preciso criar formas para combatê-lo, pois afeta o progresso da sociedade, a qual é instigada a 

considerar o docente dessa forma. A organização desse discurso se filia ao que Foucault 

(2007b) esclarece a cerca da doutrina. Para esse autor francês, trata-se do lugar de difusão do 

discurso e de onde obter mais filiações pelo reconhecimento de que esse é o discurso que 

revela a verdade e é essa verdade que se deve aceitar.   

 

ENUNCIADO 72 - A legislação que regula essa materia, sendo ainda muito defeituosa, e imperfeita, 
reclama ser de novo examinada, e corrigida. Os ordenados dos professores são muito limitados para 
compensar ao trabalho daqueles que tiverem a instrucção necessaria, e se dedicarem seriamente as 
funcções de seo cargo e as attribuições do Governo são muito escassas para corrigir os abusos, que 
os Professores imperitos, ou desleixados commetterem em taõ importante serviço (RAMALHO, 
1846, p. 12). 

 

Já nesse texto, talvez na tentativa de ampliar o universo problemático da instrução 

naquele momento, Ramalho ameniza o rigor em sua fala apontando falhas na legislação que 

regula a capacitação do professorado, revelando sua incompletude. Assim, o enunciado exerce 

a função de instaurar um novo referencial, com o qual o sujeito-enunciador passa a lidar. 

Desse modo, com essa nova FD, o sujeito-presidente parece abonar o dito anteriormente ao 

inserir a legislação, parece, pois logo em seguida Ramalho traz o já-dito sobre a questão 

salarial como mecanismo que leva o docente à imperícia no ensino. Categorização que é 

retomada para reforçar a FD que culpabiliza o docente que além de imperito é também sujeito 

desleixado.  

Nesse fragmento, percebe-se o jogo discursivo das retomadas e disjunções que se 

entrelaçam e promovem um ciclo discursivo insistente em modelar a representação do sujeito-

professor. Ramalho, ao se referir à legislação não quer destacar a lei pela melhoria do ensino, 

mas a melhoria via professor. Contudo, essa perspectiva que busca evolução no ensino a partir 

do docente não tem coro positivo, mas acusativo, ou seja, é por meio da acusação que se 

espera encontrar uma postura docente que modifique a realidade do ensino vista pela gestão 
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nesses moldes. Isso pode ser verificado por meio da expressão “a legislação que regula essa 

matéria”, pois se o enunciado 72 é textualmente a continuação do excerto 71, essa matéria 

equivale ao “mal”, o professor. Porém, ao reconhecer que não há valorização salarial para que 

os professores desenvolvam satisfatoriamente seus deveres, Ramalho (1846) reforça mais uma 

vez a exceção. Como solução salvadora, o termo salário é ampliado como recompensa àqueles 

que se dedicam, do mesmo modo que o céu é a recompensa para os bons fiéis; para os demais 

docentes, os desleixados, a correção de seus abusos para que reconheça a tão importante 

tarefa do magistério. Mas, quem são os merecedores? Quais os devedores?  

 

ENUNCIADO 73 - Melhorar a condicçaõ dos Professores, he dest’artes convidar aos talentos a esta 
profissão, alargar as atribuições do Poder Administrativo para poder com successo melhorar a 
instrucção da mocidade, saõ as bazes que deveis ter em vista, quando tiveres de alertar as leis 
existentes (RAMALHO, 1846, p. 12).  

 

Nesse palco enunciativo, emoldurado pela cortina de veludo vermelho que se abre 

aos sujeitos-gestores, entre denúncia, acusações, soluções, cede-se lugar, no enunciado 73, 

para um tipo de reconhecimento, mais suave e mais salvacionista: a) melhorar as condições 

dos professores pode garantir que os jovens talentos se interessem pelo magistério, embora o 

sentido da palavra “condições” não seja preenchido; b) alargar as atribuições da administração 

pública com o ensino são, de modo simples, as bases para o aperfeiçoamento da legislação 

que regulamenta do ensino. Nesse dizer, os mecanismos acionados na construção discursiva 

soam em prol de uma utopia, mas aquela de quem necessita de apresentar à sociedade goiana 

um posicionamento quanto à instrução, ou seja, do sujeito-presidente. Esse relatório foi o 

primeiro proferido por Ramalho na Assembleia Legislativa de Goiás, como uma “prestação de 

contas”, conforme ele mesmo expõe no início do relatório
14

.  

Nesses enunciados que compõem o relatório de sujeito-presidente da província de 

Goiás no século XIX, podemos observar a existência de um embate na construção discursiva. 

Um enunciado inclui e exclui saberes no mesmo texto. Há um efeito de esquecimento, de 

apagamento de um discurso para dar lugar a outro, um encadeamento de discursos, permitido 

pelo interdiscurso. Trata-se do acionamento de diferentes FDs num mesmo discurso, mas que 

corroboram um modelo alegórico da classe docente. Nessa ótica, os elementos discursivos 

acionados por Ramalho, em 1846, carregam valores que partem de saberes variados e 

                                                           
14 No início do referido relatório, lê-se: “Cumprindo o dever que me impõem o Art. 8 da Lei de 12 de Agosto de 

1834, compareço pela primeira vez entre vós para instruir-vos dos negocios desta Provincia, a fim de poderdes 

desempenhar a missão de que estaes encarregados, e corresponderdes á esperança de um povo” (RAMALHO, 

1846, p. 3). 
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construídos em ambiente legitimador dessa rede discursiva. Nesse sentido, é por intermédio 

do sujeito-enunciador que entra em jogo o entrecruzamento das operações discursivas que 

permitem a demarcação dos diferentes sujeitos, mesmo que empiricamente no texto seja 

apenas um. A constituição das representações do sujeito-professor, portanto, é operada na 

relação entre o sujeito-enunciador e dos saberes imbricados nas instâncias de apropriação do 

discurso do interlocutor, o qual multiplica os enunciados materializados no relatório de 

Ramalho a partir da FI que faz do sujeito-presidente e dos professores lembrados no relatório.  

Nesse dispositivo textual, a relação sujeito, saber e poder é estabelecida nos 

interstícios do discurso que modela estereótipos sobre o docente, desvinculada das condições 

reais vivenciadas no cotidiano escolar. Cria-se, por meio do discurso que condena o 

professorado pelo fracasso do ensino devido ao seu suposto despreparo e de sua incapacidade, 

modos de subjetivação docente que o levem a se responsabilizar nesse processo educativo. A 

subjetivação desses sujeitos os conduz à repetição do mesmo dizer em outros momentos 

discursivos, “mas embora seus pontos de aplicação possam mudar, a função permanece; e o 

princípio de um deslocamento encontra-se sem cessar reposto em jogo” (FOUCAULT, 

2007b, p. 23). Isso significa que a retomada do mesmo discurso produz o novo 

acontecimento, perpassado pelo saber do qual se deseja apoderar e manter circulante num 

dado discurso, nesse caso, o discurso verdadeiro construído para desmerecer o professorado. 

É sobre a construção dos valores de verdade acerca da representação que se faz do sujeito-

professor que seguimos nossa discussão.  

 

3.3 A construção da verdade sobre o sujeito-professor 

A ordem discursiva da negatividade confere ao professor modelos instaurados e 

aceitos tanto pela sociedade, que os discursiviza, quanto pelo próprio professor que se 

subjetiva a determinados saberes. Essa ordem é capaz de gerar valores de verdade que podem 

se manter funcionando por muito tempo na sociedade. Nessa ótica, a construção dos saberes, 

que estabelece o verdadeiro, é legitimada em condições específicas de enunciabilidade, a 

saber: o lugar de onde parte o discurso e a posição-sujeito ocupada pelo enunciador. Essas 

regras favorecem a adesão ou recusa de um dado discurso por certo tipo de sujeito. São essas 

relações que definem uma dada época ou um campo social/institucional que, marcado pelo 

saber, engendra uma rede discursiva que pode se relacionar a outras condições discursivas.  

Nessa direção, Foucault (2007b) esclarece que o discurso é a apropriação de um 

conjunto de verdades que são várias vezes repetidas pelos sujeitos inseridos nas diversas 

camadas sociais. Esse tipo de apropriação é denominado por esse filósofo de disciplina, ou o 
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princípio de controle da produção do discurso. Embora seja um controle, a disciplina se abre a 

novos conjuntos de verdades que se aliam ou se excluem para reforçar as verdades que 

interessam manter por certo grupo social. Nesse sentido, para que o discurso seja legitimado e 

aceito como verdadeiro é preciso que seja coerente e reconhecido pela instituição em que o 

discurso se materializa.  

Para exemplificar, vejamos o enunciado 74, de 1799, retirado da Carta Régia escrita 

pelo Príncipe Regente João, filho da rainha portuguesa D. Maria I, época em que se finda a 

Revolução Francesa e se inicia a Era Napoleônica. A título de ilustração, dispomos, em 

anexo, cópia da Carta Régia em que o referido Príncipe Regente expede ordens para o Brasil 

sobre as escolas de primeiras letras, texto que compõe a Coleção Linhares, do Palácio Queluz, 

em Portugal. Neste texto, podemos observar a problemática instaurada no cenário da 

educação da época que, em seu bojo, aparece o sujeito-professor, já marginalizado em relação 

ao seu papel na escola.  

 

ENUNCIADO 74 - O triste e deploravel estado em que se achão as Escolas Menores em todas as 
Capitanias do Brasil, pela falta de systhema com que se achão estabelecidas as Cadeiras necefarias 
para a Instrucção publica, pede qualidade das mesmas, em que pouco se attendeo ao que mais era 
necefario, no Local onde se estabelecias as sobreditas Cadeiras, pela falta de huma norma fixa, e 
arrazoada para a nomeação, e escolha dos mesmos Professores, e para a permanente inspecção 
sobre o cuidado, atividade, e zelo com que os Professores cumprem as suas obrigaçõens, e 
finalmente pela falta de proporção entre as Cadeiras que se estabeleceras, as rendas e produtos de 
Subsidio Literario, que deve servir ao pagamento dos seus Honorarios (PRINCIPE REGENTE JOÃO, 
1799). 

 

Alguns problemas que perpassam a educação são elencados por Sua Alteza Real, 

Príncipe João, em carta régia, ao mencionar o “triste e deplorável estado” em que se acham as 

escolas no Brasil. Dentre eles, está a ausência de: 1) normas que regulamentam o ensino; 2) 

critérios para escolha dos professores; 3) fiscalização sobre as ações dos professores; 4) local 

inadequado das escolas; 5) proporção entre as cadeiras disponíveis e renda advinda do 

Subsídio Literário destinada ao pagamento dos professores. De acordo com Bretas (1991), tal 

subsídio é um imposto cobrado sobre vinho, aguardente e vinagre criado por Marquês de 

Pombal por meio do Alvará de 10 de novembro de 1772, destinado ao subsidio das despesas 

com a instrução da época.  

Diante desse quadro preocupante em que se encontram as escolas brasileiras, o 

discurso que desenha esse cenário acolhe o sujeito-professor como centro dessa problemática, 

embora haja menção do complexo conjunto operacional que promove o funcionamento da 
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instrução. Nesse horizonte, o atravessamento de FDs que nos mostram o caráter insatisfatório 

em que o ensino é representado, pode ser comprovado por meio da expressão “pede qualidade 

das mesmas”, um tipo de apelo ao bom ensino. O uso do verbo “pedir” reforça o efeito de 

sentido de que não há qualidade no ensino oferecido no Brasil. Além disso, Sua Alteza Real 

modela a figura docente em três categorias discursivas ao solicitar permanente inspeção 

sobre: cuidado, atividade e zelo ao cumprimento de suas obrigações no magistério. O pedido 

de inspeção se restringe ao professorado, mas não sobre o cumprimento das normas e escolha 

dos professores, bem como a distribuição proporcional das Cadeiras, o que reforça a 

centralidade dada à figura do sujeito-professor e o controle que se quer manter sobre esse 

sujeito.  

Sobre as categorias cuidado, atividade e zelo, podemos relacioná-las aos temas 

discutidos do capítulo 2, desse modo: “cuidado” = responsabilização; “atividade” = 

(in)capacidade; “zelo” = missão. Vale destacar que essas representações não são atestadas 

diretamente por Sua Alteza Real, uma vez que em 1799 ainda se encontra em Portugal. Isso 

significa dizer que o enunciado do sujeito-príncipe reproduz o discurso de outrem, ou seja, 

essa representação acerca do docente já circula no Brasil Colônia e em Portugal. Nesse 

sentido, podemos observar que esses temas que perpassam o enunciado 74, no século XVIII, 

continuam circulando e produzindo efeitos de sentido na história de acordo com as condições 

de produção e, por conseguinte, gerando valores de verdade que se estabelecem em cada 

instância de retomada desses saberes.  

Desse modo, esses saberes acerca do docente são reforçados a partir da paráfrase 

discursiva da negatividade, além de serem reconduzidos à configuração dos valores de 

verdade instituídos nas instâncias de produção desses discursos. Trata-se do  

 

valor dos valores, seus instantes de surgimento e suas condições específicas de 

possibilidades; e não fazer da busca do valor dos valores a trilha rumo à 

“chavemestra” que nos abra as mil portas sucessivas e contínuas da ascese, que nos 

introduza no reino iluminado das ideias, mas antes, que nos conduza ao burburinho 

das vozes, ao furacão dos embates, ao espaço belicoso das guerrilhas, à zona não-

neutra das interpretações (QUEIROZ, 1999, p. 66-67). (grifo do autor). 

 

Sob essa ótica, consideramos que as verdades construídas sobre o sujeito-professor, 

na dispersão dos discursos, são permitidas pela abertura dos espaços de luta em que o discurso 

se configura. Essa relação se dá mediante os pontos de conexão em que as verdades sobre a 

classe docente se cruzam e instauram novos saberes que se ligam a outras FDs que se 

constitiuem no arquivo discursivo. A partir dessa perspectiva, vejamos o enunciado retirado 

da Carta ao leitor, da revista Veja, em 1991, materializado um ano após o confisco monetário 
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para derrubar e controlar a inflação, no governo Fernando Collor. Outro aspecto a considerar 

é a distância temporal entre o enunciado 74 e 75, são cento e noventa e dois anos entre uma 

materialidade e outra, ou seja, saímos do Brasil Colônia e nos reportamos ao final do século 

XX, no Brasil República. A dispersão desses discursos que acolhem a similaridade no modo 

de conceber a figura do professor nos leva a entender a força desse discurso que, anos após 

anos continua retornando e produzindo efeitos de verdade.   

 

ENUNCIADO 75 - Os jornalistas encontraram um quadro calamitoso na rede de ensino oficial: falta 
de material escolar, professoras sem formação adequada e mal remuneradas, burocracia, 
desperdício e alunos desinteressados. Nas escolas particulares, frequentadas pelos alunos da classe 
média, a situação é melhor, mas não muito. Nelas, muitas professoras são despreparadas, se passa 
pouco tempo nas salas de aula e os alunos não valorizam os estudos (CARTA AO LEITOR, 1991). 

 

Enquanto no enunciado 74 o sujeito-enunciador, Sua Alteza Real, representa a 

gestão, no texto 75, a voz que fala é de jornalistas. Se relacionarmos os dois textos, vemos 

que a construção discursiva existente entre eles carrega similaridades e reforça o caráter 

depreciativo devotado à figura do sujeito-professor. Mas esse mesmo discurso pode ser visto 

como algo diferente, já que as condições de produção são outras. Nessa perspectiva, no 

enunciado 75, os saberes sobre sujeito-professor são perpassados pelo interdiscurso 

sustentado pelas vozes do discurso pedagógico na voz da mídia ou dos sujeitos-jornalistas. 

Desse modo, podemos notar que o fator pecuniário permeia as FDs sempre que se põe em 

jogo as deficiências do ensino, ou seja, essa FD serve de muleta para sustentar o discurso do 

insucesso do ensino atrelado à imagem do professor mal pago, como a verdade que a 

sociedade e o próprio sujeito-professor devem se apegar, portanto a verdade sobre as 

verdades.  

Contudo, podemos observar que o sujeito-jornalista permite a verificação do jogo 

entre o verdadeiro e do falso, uma vez que, segundo Foucault (2007b) essa relação não é 

arbitrária, depende das condições de produção, nas quais irrompe um tipo específico de 

discurso. Nessa vertente, podemos considerar o caráter verdadeiro que se molda no enunciado 

75, mediante as vozes dos jornalistas, pois são eles que encontram um quadro degradante do 

ensino, são eles que levantam as condições insatisfatórias de trabalho, não os sujeitos-

professores e alunos, sujeitos inscritos diretamente nesse quadro calamitoso que tanto 

insistem em descrever.  

Outra FD que perpassa esse enunciado e que nos mostra que a voz do sujeito-

professor é falsa diante dessa situação, é que essas reclamações se tornam apenas lamúrias dos 
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docentes. Entretanto, a voz do docente é silenciada, ignorada, pois fica o não dito de que a 

luta diária do professorado é apenas em prol de sua valorização pecuniária. Por isso, é preciso 

que alguém diga sobre as circunstâncias inadequadas em que passa a educação, mas não 

qualquer sujeito, mas o legitimado a dizer, nesse caso, os jornalistas de uma das revistas bem 

aceita pela sociedade.   

Diante do discurso que interessa ser mobilizado tanto pela gestão quanto pela mídia, 

podemos entender, a partir de Foucault (2007b), que os mecanismos acionados na construção 

das representações que desabonam o sujeito-professor frente à sua profissão, não se resumem 

em fixar um único caminho de produção de verdade, mas de mobilizar os efeitos de realidade 

e registros discursivos variados para, na história, fazer emergir frentes de saber e vontades de 

verdade. Esse valor de verdade se dá por meio dos discursos que são uma manifestação de seu 

lugar social, por isso, o lugar de onde fala o sujeito-enunciador é importante nesse processo.  

Para exemplificar o lugar discursivo como mecanismo produtor de verdade e de 

controle discursivo, tomamos o enunciado que segue, vejamos a forma como se constrói a 

representação do sujeito-professor assujeitado, mas não pelo dispositivo em si que o molda, e 

sim pelas relações discursivas que perpassam o discurso. Esse enunciado compõe o 

regulamento da Lei nº 203, de 27 de outubro de 1851, da província do Gram Pará, período em 

se publica a Lei Eusébio de Queiróz que proíbe o tráfico de escravos, no segundo reinado no 

Brasil, por sua Majestade Imperial D. Pedro II. 

 

ENUNCIADO 76 - Art. 16 – Poderá o Presidente da Provincia marcar aos professores do gráu 
inferior a mesma gratificação, determinada para os do gráu superior no artigo 20 da Lei, quando 
aquelles se distinguirem, durante dez annos de magistério, por sua capacidade professional, e zelo, 
e pelo crescido numero de alumnos, que frequentarem com aproveitamento as suas escolas. Poderá 
tambem, dadas as mesmas circunstancia, elevar até outro tanto a gratificação dos professores do 2º 
gráu. Em ambos os casos, ficará o acto dependente da approvação da Assemblea Provincial. 
Taes gratificações seraõ, porém, suspensas, logo que os professores deixarem de as merecer 
(Regulamento da Lei nº 203, de 27 de outubro de 1851). 

 

Em conformidade com Pêcheux (1983) a respeito de que os sentidos são 

(des)construídos, no enunciado acima, parece-nos irromper uma FD que opera uma complexa 

tecnologia que procura modelar o perfil do sujeito-professor. Em outras palavras, o efeito de 

sentido que produz o controle sobre o docente permeia a FI que essa Lei possibilita a 

delimitação do prazo de manutenção da qualidade do ensino que se quer do docente. Essa 

qualidade engloba mais uma vez: capacidade, zelo, além de o professor ter que atrair mais 

alunos para a escola. Nessa visada, podemos confirmar que o discurso que procura atestar a 
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capacidade e o viés missionário do professor é retomado na historicidade e na dispersão dos 

sujeitos, fazendo com que esses saberes se tornem carregado de verdade. É dessa maneira que 

a sociedade deve conceber o professor, refutando qualquer outra possibilidade. 

Entretanto, nesse enunciado-monumento também podemos notar o cruzamento de 

FDs que regulam outras, o controle sobre o sujeito-professor, visto nas expressões: A) 

“aquelles que se distinguirem”, B) “Taes gratificações seraõ, porém, suspensas, logo que os 

professores deixarem de as merecer”. Nesse período, é possível observar um tom de ameaça, a 

qual incide na possibilidade de o sujeito-professor se divorciar dessas imposições que 

preenchem o lugar idealizado e o período probatório estipulado. Nessa direção, percebemos 

que nas posições de A e B, existem um duplo movimento que controla esse discurso, o 

primeiro está na separação entre os sujeitos que se enquadram ou não nesse perfil; o segundo, 

o sujeito-professor que preenche esse lugar e está subjugado a perder o “outro tanto” de 

gratificação logo que se verificar o não merecimento, o que, de certa forma, o força a se 

manter nesses padrões de qualidade.  

Portanto, essas normas que constituem o dispositivo legal que pode e deve controlar 

o sujeito-professor, produzem relações de sentido a partir dessa palavra de verdade, ou seja, 

quem fala carrega não só a voz de autoridade, mas a voz da qual emanam as verdades, como é 

também o caso do discurso midiático. Dessa maneira, trazemos outro enunciado de Ioschpe, 

de 2012. Nesse ano, os resultados do PISA mostram que o Brasil fica na penúltima posição 

em um índice comparativo de desempenho educacional feito com dados de 40 países. O Brasil 

só fica à frente da Indonésia. 

  

ENUNCIADO 77 - Então se dá o momento-chave para entendermos nosso sistema educacional: o 
professor sai da universidade, passa em um concurso, chega à sala de aula e, na maioria dos casos, 
fracassa. Seus alunos não aprendem. Esse professor poderia entrar em crise, poderia buscar ajuda, 
poderia voltar a estudar, poderia ter planos de apoio de sua Secretaria de Educação. Mas nada disso 
costuma acontecer, porque não há sanção ao professor ineficaz, nem incentivo ao professor 
obstinado. O professor que fracassa continuará recebendo seu salário, pois tem estabilidade. 
Seguirá, inclusive, sendo promovido, pois na maioria das redes a promoção se dá por tempo de 
serviço ou titulação, não por mérito (IOSCHPE, 2012). 

 

Esse texto, que traz traços semelhantes ao do 76, no sentido de estabelecer sanções 

ao docente relapso, é reconfigurado, pois o sujeito-articulista clama por medidas que punam o 

professor fracassado, enquanto que o enunciado-gestor 76 é a própria sanção. Outro fator que 

aparece nesse enunciado é a de quem é o sujeito responsável por atestar o mérito do professor, 

ou seja, esse discurso não parte simplesmente de uma revista de relevância social, mas do 
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sujeito-economista e especialista em assuntos educacionais, que fala por meio desse 

dispositivo midiático.  

Ioschpe, sob sua ótica, aciona determinadas representações sobre o docente de modo 

a exercer seu poder de denúncia sobre as mazelas da educação supostamente provocadas pelo 

professor já estereotipado como fracassado, pois é: 1) protegido pelo sistema; 2) continua 

recebendo seu salário, apesar de seu fracasso; 3) tem estabilidade; 4) é promovido por tempo 

de trabalho e pela titulação e não por mérito. Essa FD do merecimento apaga o direito 

trabalhista em relação ao tempo de prestação do serviço e a titulação do docente, que é 

sinônimo de sua formação. O bom professor é aquele avaliado no sistema da meritocracia, 

esse é o professor preparado e competente. Então nos perguntamos: qual o parâmetro de 

merecimento que Ioschpe julga eficiente para promover o docente? O que nos parece é que o 

sujeito-economista acredita que seu discurso instaura de um novo paradigma e não uma 

retomada de um já-dito, discursivizado em outro tempo e em outro dispositivo. É essa 

possibilidade que faz com que esse discurso seja aceito por muitos como o verdadeiro, por 

meio da recusa de um saber que anula os demais.  

Todo esse jogo discursivo se explica em Foucault (2007b, p. 17) ao dizer que há um 

poder que perpassa a massa discursiva e que exerce sobre tais discursos certa “pressão” a fim 

de determinar quais deles serão eleitos como verdadeiros, ou seja, passíveis de circularem.  

Por esse motivo, essa vontade de verdade se relaciona intimamente com a ideia de poder, pois 

“se apoia sobre um suporte institucional”, o qual reforça e reconduz determinados discursos, 

em detrimento de outros, a partir de um conjunto de práticas, dentre elas as próprias da 

pedagogia.  

Sobre essa perspectiva, respaldamo-nos em Foucault (2007b) acerca da produção da 

verdade se apoiar em determinado dispositivo institucional para trazermos mais dois 

enunciados, um gestor e outro midiático. Nesses textos, é possível verificarmos a existência 

dos estereótipos que colocam o docente como empecilho ao bom desenvolvimento 

educacional, já que se torna na voz de muitos, o vilão desse processo. O primeiro, extraído do 

Relatório do presidente da Província de São Pedro do Rio Grande-RS, Francisco Joze de 

Souza Soares de Andrea, em 1849, irrompe oito anos após a coroação de Sua Majestade 

Imperial D. Pedro II; o segundo, retomado mais uma vez do enunciado 40 de Ioschpe, de 

2013, ano em que ocorrem intensas manifestações populares em favor dos direitos das classe 

trabalhadoras, momento em que o país é governado por Dilma Rousseff. Se considerarmos o 

espaço temporal entre os enunciados 78 e 40, podemos perceber que o Brasil atravessa 
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momentos históricos conhecidos como: Período Imperial, Primeira República, Era Vargas, 

Populismo, Regime Militar e Retomada da Democracia.  

 

ENUNCIADO 78 – Diz-se todas as facilidades á entrada para o Magisterio a pessoas pouco 
habilitadas, e logo que lhes passa o Titulo, não ha mais remedio que atural-as toda a vida, que tudo 
são obstaculos á sua demissão, por mais relaxada e immoral que seja a sua conducta (ANDREA, 
1849, p. 5). 

 

ENUNCIADO 40 – Precisamos encontrar e premiar os bons professores. E ter ferramentas objetivas 
e mensuráveis para tirar os maus profissionais da sala de aula. Sem isso, dificilmente sairemos 
dessa pasmaceira (IOSCHPE, 2013, p. 81). 

 

Essa agitação discursiva que gira em torno da figura do sujeito-professor nesses 

enunciados 78 e 40, manifestada nesses acontecimentos discursivos, revela a FI que o sujeito-

mídia e sujeito-gestão têm do docente, imagem recuperada pelo interdiscurso que perpassa 

esses dizeres. Ou seja, a memória discursiva sustenta esses efeitos de sentidos, pois há a 

repetição reiterada do discurso que menospreza a figura do professor, uma “pedra de tropeço” 

da qual é preciso se livrar. Nesse sentido, a insistência desse discurso parece pôr em jogo a 

necessidade de a sociedade ser convencida dessa verdade anunciada no relatório e na mídia 

impressa. Por outro lado, se há o discurso que tenta convencer que o docente é de fato o 

malogro do ensino, é porque circula no social discursos moldurados diferentemente dessa 

postura. Talvez por isso a reiteração de que o professorado é incapaz seja tão marcante.  

No enunciado 78, de 1849, é possível perceber o discurso de que é mais fácil ser 

professor, saber que circula também na sociedade em outras épocas, conforme visto nos 

enunciados 7, 8, 9, 10 e 27. Além disso, o uso dos termos “remedio” e “atural-as” nos remete 

à doença da qual é preciso suportar, já que não há, segundo Andrea, meios para demitir o 

professor. Atravessam esse discurso as FDs do desleixo e da moralidade relacionada à sua 

conduta e não à sua formação e competência para o magistério. Recupera-se, desse modo, o 

discurso da responsabilização e da missão, uma vez que a questão da moralidade é, em 1849, 

fator preponderante para que o docente seja considerado bom e digno de exercer o magistério. 

Vale ressaltar que esse tom agressivo no discurso do sujeito-presidente é uma maneira de 

instaurar uma imagem de si como sujeito que se preocupa com os rumos da educação diante 

dos sujeitos-legisladores, o que de certa forma lhe garante credibilidade diante desses sujeitos 

e, ao mesmo tempo, descrédito diante dos professores.  

Já o enunciado 40, de Ioschpe, carrega um duplo efeito de sentido a partir do verbo 

“precisar”, o qual nos remete à ausência, carência de bons professores. Portanto, como 
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premiar o que não se tem? Ademais, que valor discursivo tem esse verbo “premiar”? Como 

premiar? Premiar com o quê? Quem decide o merecedor do prêmio? Nesse sentido, o discurso 

que desmerece o docente gera relações de forças ao desejar ferramentas que o medem e que o 

exclua do magistério, pois são incompetentes. A severidade que se nota nesses enunciados se 

torna estratégia e mecanismo controlador desses saberes sobre o professorado, ou seja, esses 

sujeito-enunciadores procuram legitimar ou configurar um determinado modelo de professor 

para, com isso, assegurar discurso do bom exercício do magistério, mas mobilizando apenas 

um sujeito nesse processo. Portanto, essa repetição discursiva se configura com o ritual a se 

cumprir, ritual que, para Foucault (2007b, p. 39), representa a “qualificação que devem 

possuir os indivíduos que falam”. Ou seja, mídia e gestão são, entre outros, os sujeitos 

qualificados a repetir a ordem discursiva que se quer manter e, em outros casos, instaurar.  

Dentro da esfera educacional, há um conjunto de práticas discursivas que nos levam a 

considerar o arquivo discursivo como materialidade enunciativa. Essa noção deságua sobre os 

discursos de que há sujeito-professor incapaz de ministrar boas aulas devido à péssima 

formação pedagógica que recebe e, por isso, é marginalizado. Tal questão reforça o fio que 

tece esse discurso constituído historicamente como verdadeiro. De acordo com Foucault 

(1979, p. 12), 

 

cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade: isto é, os 

tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e 

as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a 

maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são 

valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de 

dizer o que funciona como verdadeiro. 

 

A atribuição do valor de verdade numa dada tradição está inscrita num registro que 

ultrapassa os aspectos de uma história homogênea. Em outras palavras, o valor de verdade 

está sujeito também aos enfrentamentos de posições e aos jogos de força que perpassam o 

espaço social como um todo. Foucault (1979, p. 7) acrescenta que se trata “de ver 

historicamente como se reproduzem efeitos de verdade no interior de discursos que não são 

em si nem verdadeiros nem falsos”. Talvez por isso a posição-sujeito que faz funcionar o 

corpo do verdadeiro, exerce o movimento de validação do discurso.  

Dessa maneira, ao observar o enunciado a seguir, é possível depreender como 

funciona a verdade na dispersão do sujeito e do enunciado, ou seja, do dispositivo que 

contempla o enunciado que tem força de verdade e do sujeito que a atesta. Vejamos, portanto, 

a carta do Juiz ordinário do Arraial de Meia Ponte-GO, Jozé Ignácio Ferreira, de 1821, 
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período em que Goiás ainda é uma Capitania, governada por Manoel Inácio de Sampaio e 

Pina. Nesse ano, o Brasil é elevado a status de Reino Unido, sob o governo de Dom João VI. 

 

ENUNCIADO 79 - Atesto, q o Proffesor de primeiras letras neste Arrayal Joaquim José Xavier, hé 
homem Cazado, de bons costumes, e cumpre exactamente os deveres de Mestre, ensinando, 
efetivamente, afim ler, escrever, como a doutrina Christam, e q afim ser verdade [...] aprezente 
somente por mim assignada (FERREIRA, 1821).  

  

É preciso considerar, nesse enunciado, que em 1821 as condições de formação docente 

eram restritas e, por isso, as cartas, atestados expedidos por juízes, bispos, diretores de ensino se 

tornam o instrumento legítimo que comprovam a capacidade do cidadão para assumir o 

magistério (BRETAS, 1991). Contudo, a questão que se apresenta não é essa dependência do 

docente frente à autoridade que pode inseri-lo no magistério, mas quem fala, como fala e por que 

fala. Desse modo, esse dizer não está impresso apenas num dispositivo que certifica verdades 

sobre o mestre, mas revela, por meio de um sujeito legitimado, relações de poder que constitui 

certa verdade.  

Nesse sentido, a verdade de que o sujeito-professor é idôneo, quase que uma figura 

imaculada, chega aos domínios da população em geral dessa maneira, afinal, há um 

documento que atesta a capacidade do professor, mas capacidade moral, não intelectual. 

Entretanto, esse desenho que se pinta sobre o docente em tom positivo, produz efeitos de 

realidade, ou efeitos de verdade a partir do exercício de poder do sujeito-juiz, um dos sujeitos 

legítimos à época que pode atestar a verdade sobre a conduta do professor.  

Se tomarmos esse dispositivo legítimo que faz funcionar determinada verdade como 

novo acontecimento, entendemos em Foucault (1979, p. 5) que “existe todo um 

escalonamento de tipos de acontecimentos diferentes que não têm o mesmo alcance, a mesma 

amplitude cronológica, nem a mesma capacidade de produzir efeitos”. No entanto, é preciso 

considerar que cada efeito traz consigo suas particularidades e suas relações de poder que 

circulam no discurso em diferentes níveis de exercício, como os observados nos enunciados 

78 e 40.  

Nesse aspecto, por meio desse atestado-carta, o sujeito-professor se torna sujeito 

capacitado para assumir a sala de aula, mas essa capacidade está interligada não à sua 

formação, uma vez que nesse período os cursos de formação docente eram muito limitados. A 

competência docente é medida pelos padrões aceitáveis e instituídos na sociedade: ser casado, 

ter bons costumes, cumprir com o dever de ensinar, principalmente a doutrina cristã. Assim, o 

sujeito-professor se torna agente moralizador, capaz de incutir os corretos princípios de 

conduta moral e social, coerentes com a autoridade constituída e a partir do seu exemplo de 



165 
 

conduta, essa atestada antes pelo juiz. Não basta, porém, apenas o atestado de boa conduta, é 

preciso que o sujeito-candidato a professor professe a fé católica, haja vista a aliança existente 

entre Estado e a Igreja à época. Desse modo, o docente é pensado como agente dos poderes 

políticos e religiosos, referido de maneira quase indissociada. Essa indissociação se torna 

instrumento de controle e de submissão à ordem burocrática a que o sujeito-professor se 

subordina.  

Nesse construto, o que se pode observar são os efeitos de poder em diferentes épocas, 

já que as relações de poder estão atreladas ao social e que revelam as posições-sujeito de onde 

se fala. Nota-se que a educação torna-se uma ferramenta eficaz e produtora de mecanismo de 

controle e de técnicas de poder na fala de enunciadores que procuram construir, a todo 

instante, valores de verdade. Uma construção permitida pela apropriação social dos discursos, 

como vemos em seguida. 

 

3.4 Representações disfóricas sobre o professor: o discurso “nosso” de cada dia 

Segundo Foucault (2007b), o discurso que já está dado na sociedade é retomado, 

repetido como se tal discurso nunca tivesse sido pronunciado, o que reforça a verdade na qual 

se quer acreditar ou recusar. Daí o conceito foucaultiano de comentário, que, sobretudo, 

sinaliza a presença da repetição e do mesmo travestido de ares de novidade. Fischer (2013) 

acrescenta que os regimes de verdades que perpassam as camadas sociais tendem, de acordo 

com as condições de produção, a multiplicar os próprios discursos. Com isso, as práticas 

discursivas são ajustadas na sociedade relevando a relação que se estabelece entre saber e 

poder, emanados desses valores de verdade. Essa novidade discursiva se entrelaça ao 

mecanismo de apropriação social dos discursos. Para Foucault (2007b), os sistemas de ensino 

ocupam lugar privilegiado, pois são eles os grandes responsáveis por tal apropriação, pelo 

acesso ao saber. No entanto, para esse autor francês, a educação, em sua distribuição, agrega 

relações de lutas sociais, pois é marcada pelo que autoriza e interdita determinado discurso. 

São essas possibilidades que condicionam a construção de ilustrações sobre o docente que o 

minimizam diante da sociedade. É também por meio do sistema educacional que os discursos 

se mantêm, se modificam a partir dessa apropriação, inserida nas relações de poder. 

Para exemplificar a difusão da imagem que desqualifica o docente, vejamos o 

enunciado 79, de Castro, em 2008, momento em que o mundo vive uma crise financeira 

globalizada e que o então presidente do Brasil assume a palavra crise em seus discursos. 
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ENUNCIADO 80 - A lógica é inapelável: como os professores não aprenderam a ensinar, os alunos 
não aprendem o que deveriam aprender (CASTRO, 2008). 

 

Esse enunciado compõe o artigo de Castro intitulado “os professores e a regra de 

três”, uma alusão à objetividade que acredita que deve ser a formação docente, tanto que se 

refere ao despreparo do docente com a expressão “lógica”. Isso significa que não há 

alternativa senão reconhecer que nossos profissionais da educação são incompetentes porque 

são mal preparados na faculdade. Esse dizer de Castro se apropria de um caos construído para 

sustentar o discurso de resistência em relação à formação recebida pelos docentes.  

A temática da má formação docente é retomada por Castro como garantia do sucesso 

de seu discurso enquanto economista e especialista em educação que sabe o que diz. Esse 

reforço de que o sujeito-professor é ignorante porque não aprendeu, ratifica não só o discurso 

de que os professores são mal preparados, mas também por quem são preparados. O resultado 

desse despreparo é que os alunos também não aprendem. Cria-se, pois, uma relação de 

dependência, do saber do professor do professor que não sabe ensiná-lo a dar aula e, 

consequentemente do professor que não sabe ensinar o aluno. Ou seja, à medida que um não 

sabe, outros também não saberão. Contudo, a problemática que gira em torno desse discurso 

não é o fato de o professor ser mal formado, mas de se apropriar desse discurso para fazê-lo 

funcionar nessa trama discursiva para dizer que há falhas na formação docente, pois o sujeito-

articulista mobiliza os lugares em que esses sujeitos inserem: a faculdade, lugar em que o 

professor do professor se inscreve; e a sala de aula, em que os sujeitos professor e alunos se 

distinguem. 

Esse tipo de construção discursiva que desenha o sujeito-professor desprovido de 

capacidade é um dos motivos que nos leva a considerar o discurso midiático como 

monumento, uma vez que esse dispositivo pode influenciar a opinião pública a corroborar o 

saber ali instituído. De acordo com Fischer (1996, p. 123),  

 

é possível imaginar que a mídia funcionaria, em nossa época, como uma espécie de 

lugar de superposição de “verdades”, justamente por ter se transformado em um 

local privilegiado de produção, veiculação e circulação de enunciados de múltiplas 

fontes. 

 

Nessa visão, a mídia, de algum modo, se apropria do discurso educacional e procura 

encontrar uma forma de interferir no saber social, impondo sua voz de autoridade. É nesse 

caminho possível que os discursos que estereotipam o sujeito-professor encontram imerso no 

jogo do verdadeiro, que se estabelece na relação entre mídia e ela mesma e mídia com seu 

público, o qual se encarrega de aceitar ou descartar essas verdades.  
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Exemplo de como essa construção discursiva é tomada por outros sujeitos pode ser 

percebido no próximo enunciado, de Andreas Schleicher, em 2008, destaque das páginas 

amarelas de Veja, que, nesse período, é o responsável pela aplicação do PISA no Brasil. 

Questionado por Mônica Weinberg sobre o que o especialista em educação atribui o “atraso 

da educação em países como o Brasil”, responde: 

 

ENUNCIADO 81 - Os professores ainda conduzem suas aulas guiadas muito mais pelas próprias 
ideologias do que por conhecimento científico. Na prática, eles escolhem seguir linhas pedagógicas 
motivados por nada, além de crenças pessoais e deixam de enxergar aquilo que as pesquisas 
apontam como verdadeiramente eficaz (SCHLEICHER, 2008). 

 

A resposta desse sujeito-especialista é marcada pela presença de duas FDs que são 

postas em contraposição: o conhecimento científico x ideologia. Como se o discurso da 

ciência, discurso verdadeiro, estivesse imune a qualquer tipo de ideologia, o discurso falso. 

Ou seja, é como se a ideologia não carregasse nenhum conhecimento científico, como se um 

saber excluísse outros e os elementos imbricados em cada um deles. Se o sujeito-professor 

conduz suas aulas por suas ideologias, significa dizer que não sabe, não tem conhecimento 

científico, guia-se pelo nada advindo das linhas pedagógicas. Nesse ínterim, não são as teorias 

pedagógicas que moldam o saber do docente, mas o que as “pesquisas” mostram que é eficaz. 

O saber que é próprio do campo educacional é transferido e apropriado por outros sujeitos que 

se tornam o sujeito autorizado e legítimo a dizer passo a passo o que o docente deve fazer, 

desautorizando o saber pedagógico. Com isso, reitera-se o discurso de que os professores são 

mal formados e de que os docentes necessitam apenas de modelos a serem seguidos para 

alcançarem êxito escolar. 

Nos enunciados 80 e 81 podemos perceber o sistema de enunciabilidade que se 

forma e que serve de ferramenta para minimizar não os cursos de formação docente, mas de 

pôr em jogo as representações que se fazem do sujeito-professor ignorante e que sua 

incapacidade reflete na ineficácia do ensino. Desse modo, esse discurso se torna estratégia 

política eficaz na manutenção desses saberes para que outros indivíduos tomem para si esse 

discurso e confirmem a voz de autoridade desses sujeitos-enunciadores, pois a cada vez que é 

discursivizado como um novo acontecimento, esse já-dito, configurado como jamais-dito, 

mostra que a apropriação desse discurso quer revelar os saberes e poderes que são peculiares 

nessa esfera social. 

Essa construção discursiva revestida de verdade, soa-nos como um tipo de luta pela 

aceitação desse saber. Constrói-se, segundo Ricardo Filho (2005), uma “rede de 
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legitimidade”, que transforma saberes em verdades que funcionam como mandamentos que, 

muitas vezes, não são questionados pela sociedade, são tomados e descartados de acordo com 

sua relação de proximidade com esse saber. No enunciado que segue, podemos observar que 

as representações sobre o sujeito-professor perpassa o saber de outra categoria de sujeito, a 

dos pais dos alunos. No entanto, a presença desse novo sujeito não encerra o discurso que 

marginaliza o docente, ao contrário, o discurso continua produzindo efeitos de sentidos da 

ordem do indevido, inaceitável, incabível. Vejamos, portanto, a carta de pais enviada ao então 

presidente da província de Goiás, Aristides Spinola, em 1880, momento em que ocorre o 

primeiro surto industrial no Brasil, quando ainda Sua Majestade Imperial D. Pedro II 

governava o país. 

 

ENUNCIADO 82 - Não sabemos se o sr. Professor já se deu ao trabalho de ler o regulamento, 
cremos que não, pois do contrário seria mais cumpridor de seus deveres; e para provarmos não é 
preciso adulterar fatos [...] nos dias que amanhece chovendo, deixa-se ficar em caza, ouvindo o 
canto de seus passarinhos, embora as pobres crianças vaguem pelas paredes da matriz, molhadas, 
até as 10 ou 11 horas, em que o sr. F., da-se a honra de chegar a aula, isto porem como não vai o 
matar, o sr. F., depois de ensinar aos meninos, o melhor meio de rifar bodes, pegar Tiés, descompor-
se uns aos outros, retira-se a 1 hora ao som da gritalhada, tanto da sua, como dos seus discipulos, 
que na rua esgrimem-se a pontapés e bofetões [...].  
S. Exª o Sr. Presidente da Província, a bem do ensino público primário, bem pudera nos livrar de 
tamanho mestre, afastar para longe desta Capital este incommodo trem que não ensina e nem pode 
ensinar, porque, coitadinho, não tem habilitações, nem força moral, elementos indispensáveis ao 
ensino dos meninos (CARTA DE PAIS, 1880).  

 
Os sujeitos-professores são responsabilizados pela incúria do ensino não só pelo 

sujeito-gestor ou mídia, mas também pela desconfiança das famílias e da sociedade em geral 

que se apropriam do mesmo discurso que lhe interessa repetir. Portanto, essa construção 

discursiva torna-se estratégia primordial para apagar as reais causas das deficiências do 

sistema educacional. Nesse enunciado, a série de acusações que permeiam essa carta de pais 

procura encontrar validação quando enviada ao Presidente da Província de Goiás, Aristides 

Spinola, em 1880. Uma vez que o referido presidente, em seus relatórios, também assume o 

discurso que desqualifica a imagem docente ao enunciar aos legisladores, conforme visto nos 

enunciados 24 e 69. Portanto, trata-se de um discurso pulverizado na sociedade e tomado com 

a verdade verdadeira que se deve propagar, uma vez que a força que faz circular esse saber 

dessa forma se sobrepõe à voz do professor.  

É interessante observar nessa carta que primeiramente há uma descrição das ações do 

sujeito-professor em questão, “o Sr. F”, como se a carta fosse remetida ao referido professor e 
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não para o presidente da província, visto pela descrição dos descuidos de tal professor. Só 

mais ao final é que os pais evocam Spinola, pedindo providências quanto às mazelas que eles 

julgam o professor praticar. Os pais, desse modo, desenham as condições que os levam a tal 

reclamação: 1) permite que os alunos fiquem em casa em dias de chuva; 2) não cumpre com o 

horário de trabalho, por isso, quando o professor chega atrasado, os alunos vagam pelas ruas 

da cidade; 3) não mantém disciplina nem consigo e nem com os alunos, provocando 

confusões de condutas pelo barulho provocado pelos alunos e também pelo próprio professor, 

deixando, dessa maneira, de ser um bom exemplo a seguir. Portanto, o professor é o sujeito 

irresponsável, não tem disciplina e foge aos padrões de conduta moral.  

Além disso, é possível perceber no discurso desses pais o controle e as relações de 

poder que se deseja divulgar sobre esse sujeito-professor, percebido por meio da evocação do 

então presidente da província. Ou seja, os pais exercem seu poder sobre Spinola para que ele 

exerça seu poder e demita o professor em questão. O modo incisivo e depreciativo do discurso 

à figura do docente demonstra a insatisfação dos pais verificada pelo uso dos verbos “livrar” e 

“afastar” seguido pela expressão “incommodo trem”. Um tom irônico e discriminatório que 

realça as representações que se tem do professorado como aquele que não sabe, é 

incompetente, quando os referidos pais dizem que “nem pode ensinar, porque coitadinho não 

tem habilitações”.  

Por outro lado, toda essa rede depreciativa sobre a figura do professor, de certo 

modo, revela o poder que o sujeito-professor exerce sobre o alunado, ou seja, o docente não 

só tem o poder de informar, mas também de formar os alunos, de estabelecer possibilidades 

de escolhas com as quais o aluno aprende a selecionar. Esse é um aspecto em que nenhum 

discurso negativo é capaz de apagar, mesmo que o docente se submeta ao julgamento de pais, 

dos gestores, mídia e da sociedade. A construção discursa verificada no enunciado 82, 

portanto, edifica imagens disfóricas sobre o sujeito-professor a partir da avaliação da 

sociedade que se submete aos discursos dispersos e muitas vezes construídos de modo severo 

e distante da realidade docente. A partir do processo permanente de remodelagem do discurso 

do outro, o circuito imagético que macula a imagem do sujeito-professor perpassa as formas 

de controle e de delimitação do discurso, fazendo gerar verdades emanadas nas relações de 

poder, seja entre pais com a gestão e do professor com a sociedade, por exemplo. 

Nessa direção, o dispositivo carta de pais confirma que o discurso que desmerece o 

sujeito-professor circula, de algum modo, nas diversas esferas sociais e isso reforça o caráter 

da repetitividade discursiva, reconfigurado nas diversas posições-sujeito que enuncia. As 

intervenções discursivas que afetam e constroem estereótipos sobre o sujeito-professor entram 
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em embate quanto às condições vividas pelo professorado e pelo sujeito que o quer preso a 

tais configurações discursivas. As multifacetadas utilidades do ensino, enviesado à custa da 

figura do professor, faz-nos pensar nas indagações de Foucault (2007b, p. 44-45): 

 

o que é afinal um sistema de ensino senão uma ritualização da palavra; senão um 

qualificação e uma fixação de papéis para os sujeitos que falam; senão a constituição 

de um grupo doutrinário ao menos difuso; senão uma distribuição e uma apropriação 

do discurso com seus poderes e saberes?  

 

Essa visada nos mostra uma fragmentação do sujeito-professor via ritualização da 

palavra, tendo em vista que determinados discursos se transformam numa espécie de 

referencial capaz de rotular a figura docente como a que deve ser aceita. Trata-se, então, de 

observar discursivamente a teia de imagens que constituem os saberes da sociedade acerca da 

representação negativa docente. Ilustração reiterada em diversas circunstâncias e que se 

esbarra no possível assujeitamento do professorado diante de certas práticas discursivas que o 

desqualificam, mas que podem se dissociar das práticas cotidianas da escola.  

Nesse horizonte, vejamos o enunciado 83, de 2008, retirado da reportagem do jornal 

Folha de São Paulo sobre a carreira de professor. O sujeito que fala é o professor Roberto 

Leão, que na época é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. 

  

ENUNCIADO 83 – Como a profissão é desprestigiada, a maioria daqueles que escolhem trabalhar 
como professor o faz porque o curso superior na área é mais fácil de entrar, barato e rápido [...]. O 
pobre que estuda no caos que é hoje a escola pública, vê na pedagogia uma das poucas opções 
possíveis de chegar ao ensino superior. Muitos não escolhem a carreira por vocação, mas, sim, 
porque é onde dá para entrar (LEÃO, 2008). 

 

Nesse discurso, podemos observar que o sujeito-enunciador, que representa a classe 

docente, repete o discurso de que a docência é desprestigiada. Em sua articulação discursiva é 

possível perceber o retorno do discurso de que ser professor é a opção mais fácil e acessível 

de entrar em uma faculdade, mas não diz que é o magistério o caminho mais fácil para se 

manter em uma profissão. Além disso, perpassa nesse discurso a FD de que a escola pública é 

pobre, atrai pobre e é o pobre que se torna professor, contudo, não se pode afirmar que a 

suposta pobreza intelectual do docente seja o perfil que marca a docência. Podemos notar 

nesse enunciado, que o sujeito-enunciador não apenas reproduz esse discurso que é 

pulverizado na sociedade, ele o reproduz porque se subjetiva e entende esse discurso como 

seu, além de agregar a FD de que o sujeito que opta por essa carreira está também 

subjetivado, tanto que acredita que ser professor é mais fácil.  
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Nessa relação complexa, o tema da incapacidade que corresponde à figura do 

professor foge do controle do sujeito-enunciador, pois o discurso não pertence a um sujeito, 

por isso, não se pode prever até onde irá o alcance do discurso, pois há sempre a possibilidade 

do entrecruzamento de outros, incitando-se e respondendo-se mutuamente. Nessa ótica, a 

ordem discursiva que se estabelece ao caracterizar o docente pejorativamente manifesta os 

interesses de certos sujeitos em sustentar tal discurso. O que é dito, portanto, e a maneira de se 

dizer é de suma relevância para que esse saber, mesmo que transformado, continue circulando 

e produzindo efeitos de sentidos que desmerecem o lugar do professorado.  

Esse esvaziamento da posição-sujeito também pode ser verificado no próximo texto, 

de 1760, de D. Tomás de Almeida, diretor-geral dos estudos em Pernambuco, que se 

materializa um ano depois que os Jesuítas foram expulsos do Brasil Colônia, por Marquês de 

Pombal, criador das chamadas aulas régias. Nesse momento, o Brasil Colônia é administrado 

por seu vice-rei Marcos José de Noronha, conhecido por Conde dos Arcos. 

 

ENUNCIADO 84 - Deos me dá hums súbditos todos tam pobres e miseráveis que quaze se naõ 
destinguem dos mendigos que pedem pelas portas. E, como naõ ha outros, hé indispensável servir 
destes e dar-lhes tudo quanto hé necessario, para exercitarem o magisterio com decensia de vida 
preciza, para conservar o respeito do lugar e tam bem desimpenhar ofissio de Professores Regios 
(ALMEIDA. 1760).                                                              

 
Se considerarmos que esse enunciado se materializa um ano após a expulsão dos 

Jesuítas, que eram responsáveis pela educação do Brasil à época, podemos perceber, de início, 

que a docência não chama atenção de sujeitos de esferas sociais mais elevadas. Isso se 

comprova pelo termo “E, como naõ ha outros, hé indispensável servir destes”. Esse dizer nos 

mostra o desprestígio que o magistério é desenhado já em 1760, mais uma comprovação de 

que a nostalgia de que o ensino era bom no passado é incoerente e paradoxal. Essa percepção 

se reforça pelo modo que os sujeitos interessados no ofício da docência são descritos pelo 

sujeito-diretor: 1) são comparados aos mendigos - pobres e miseráveis, o que reforça o 

discurso de que é o pobre que se torna professor; 2) não há pessoas de mais prestígio social 

interessadas no cargo, portanto, na falta desses, o pobre é aceito; 3) diante das extremas 

limitações, o sujeito-professor deve manter o respeito do lugar, desempenhando 

adequadamente o magistério.  

Entretanto, é possível observar que a aceitação desse professor-pobre decorre da voz 

de autoridade que se mostra no discurso: Deus. Por essa razão, é preciso se conformar e 

aceitá-los, pois não há homens notáveis que queiram se ocupar com as aulas régias, exceto 



172 
 

esses sujeitos miseráveis que se dispõem a serem professores. Por outro lado, a descrição dos 

possíveis professores feita nesse enunciado é paradoxal, pois como pode um sujeito 

comparado aos mendigos manter o respeito do lugar, uma vez que os pobres vivem à margem 

da sociedade?  

Se considerarmos a relação discursiva entre os enunciados 83 e 84 vemos que esse 

discurso continua paradoxal, já que depois de quase dois séculos e meio que separam esses 

enunciados, ainda no século XXI, o que se mantém é o discurso de que o pobre opta pela 

carreira docente porque é mais fácil, uma vez que a academia facilita sua entrada para que se 

torne um professor, já que as outras profissões mais elitizadas agradam o público que não 

entende a docência como uma profissão, meio de ascensão social diferenciado das demais 

funções. Diante dessa similaridade discursiva, podemos verificar que tal discurso é apropriado 

por sujeitos dispersos que recuperam o discurso negativo sobre o professor e acabam por 

conferir um acontecimento discursivo com caráter de novidade. Produz-se, nesse processo, 

valores de verdade sempre que se põe em jogo esse tipo de saber por meio dessas práticas 

discursivas que negam a posição-sujeito-professor como positiva.  

Nesse horizonte, a imagem disfórica sobre o professorado, observada nesses 

enunciados que modela o professor como sujeito-pobre e pobre-professor, fortalece os 

estereótipos em que o docente é desenhado como despreparado e incompetente. Essa FIs  

continuam latente em nossos dias, em pleno século XXI, ou seja, todas as condições que 

permitiram políticas de melhoramento desse ramo do saber não tiveram força suficiente para 

modificar esses discursos que persistem em destacar as representações que denigrem o 

docente. É como se o enunciado de meados do século XVIII prestasse contas ao XXI e/ou 

vice-versa, identificando os saberes ditos verdadeiros em contraposição aos saberes que são 

excluídos ou negados em função dos interesses de determinados grupos sociais. Assim, são 

mantidos não só os discursos que desmerecem o docente, mas também o interesse que se tem 

sobre esse saber, conforme discutimos a seguir. 

 

3.5 A ordem do controle discursivo sobre o sujeito-professor 

A multiplicação dos enunciados acerca do professor, historicamente, tem provocado 

uma série jogos de verdade que funcionam como procedimentos de controle sobre a figura do 

docente. Dessa forma, as representações disfóricas que se tem do professorado também se 

multiplicam e, em muitos casos, são repetidas para reforçar o poder que a posição-sujeito de 

quem enuncia exerce sobre o discurso que precisa controlar. Vale reforçar que essa 

pluralidade da imagem sobre o professor aparece em muitos enunciados-monumentos como o 
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sujeito missionário, culpado e incompetente. Isso se torna possível porque essas 

representações, ao longo da história, surgem acopladas à “apropriação dos discursos por 

certas categorias de sujeito” (FOUCAULT, 2007b, p. 44). Isto é, quem pode dizer o que se diz 

sobre o professor, a posição-sujeito ocupada no discurso é que possibilita a difusão dos 

saberes e que são postos no dinamismo social, possibilitando novas maneiras de se conceber o 

papel do docente.   

Todavia, a questão que se apresenta em relação às ilustrações construídas sobre o 

sujeito-professor como missionário, culpado e incompetente não se limita à percepção de 

como o docente é desenhado na sociedade, uma vez que esse profissional também se 

multiplica além dessas imagens negativas, mas são elas que carregam a força de estabelecer a 

face inadequada do ensino presa na figura do docente.  

Dessa forma, entre os possíveis olhares, as verdades que o configuram como o 

sujeito mais lembrado quando o assunto é qualidade da educação, é perpassado por duas FDs 

que nos parecem ser o cerne de toda essa materialidade repetível, diante da problemática da 

educação: 1) há um massacre discursivo sobre a imagem docente, mas o que isso representa 

no discurso disfórico sobre o professor? Ou conforme aponta Foucault (2007b, p. 12) sobre o 

discurso “que representava aí o papel da verdade mascarada”?; 2) há também um perigo 

ancorado no discurso que desmoraliza o sujeito-professor; portanto qual o perigo que ronda a 

esfera educacional que se torna necessário culpabilizar o docente?  

Nesse aspecto, vejamos o enunciado 85, do jornalista e colunista da Folha de 

S.Paulo Gilberto Dimenstein, de 2010, ano em que a UNESCO divulga relatório que mostra 

que índices de repetência e abandono da escola no Brasil são os mais altos da América Latina 

à época.  

 

ENUNCIADO 85 - Volto a dizer que o professor é massacrado diariamente e precisa expor seus 
dramas para melhorar suas condições de trabalho (DIMENSTEIN, 2010). 

 

O sujeito-jornalista explicita que o professor é exposto diariamente na centralidade 

dos problemas educacionais. Esse discurso é recorrente na fala de Dimenstein, visto na 

expressão “volto a dizer”, o que significa que é necessário repetir o discurso para mantê-lo 

funcionando. De outro modo, também se nota que a descrição discursiva de Dimenstein traz 

as condições de trabalho como uma das causas da involução do ensino, um drama que faz 

parte do cotidiano do sujeito-professor. Desse modo, constrói-se um massacre discursivo e 

não físico, massacra-se uma representação para desqualificar o sujeito-professor e, dessa 

maneira, exercer o poder sobre esse discurso. Além disso, é importante observar que a relação 
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drama do professor associado à renda salarial é apagada, o que nos mostra que as lutas diárias 

do docente são mais complexas e não se resume a salário. De todo modo, o massacre 

discursivo sobre a figura do sujeito-professor serve de pano de fundo para se buscar um 

responsável para as deficiências do ensino. Não é, pois, o discurso que culpabiliza que tem o 

peso único do massacre, mas o interesse que se tem no discurso para fazê-lo circular, 

colocando a representação negativa do professor submetida a uma rede de aprisionamento 

discursivo.  

Dessa maneira, quando o sujeito-professor é posto como o sujeito a ser castigado 

discursivamente é para dizer que toda a sociedade também é castigada pela suposta má 

atuação docente nas escolas. Com isso, esse tipo de discurso retorna ao docente como 

confirmação que ele é, de fato, o único responsável pelo sucesso/fracasso do ensino. Esse 

discurso parece fazer parte da cultura social e como cultura é preciso repetir que o sujeito-

professor não sabe, é incompetente e, quando há o interesse em amenizar o discurso, o 

chamam de missionário. 

Por outro lado, nessa condição discursiva de massacre em que o docente é posto, 

podemos observar que há o processo de exclusão e inclusão embutido no discurso, pois há nas 

falas que acusam os professores o reconhecimento de que há exceções. Isso significa que por 

mais que haja o interesse em homogeneizar a classe docente, há o discurso de que há os bons 

profissionais atravessando a FD da negatividade, mostrando que há heterogeneidade. Vejamos 

como esse discurso se manifesta e provoca ainda mais o efeito de sentido de que, dentre os 

olhares oblíquos, a classe docente aparece como a videira que produz frutos bons e ruins, 

como se isso não fosse inerente de todas as outras profissões. O exemplo que segue é do 

articulista Castro, de 2012, no governo de Dilma Rousseff e ano em que o Brasil, de acordo 

com dados PISA, apresenta resultados vexatórios na educação.  

 

ENUNCIADO 86 - Os professores são maltratados pelo público, por causa de alguns poucos que são 
fracos, desmotivados ou negligentes, trazendo má reputação à classe. Sem eles, a imagem da 
profissão seria engrandecida (CASTRO, 2012).  

 
Esse texto de Castro explicita as FDs que promovem a exclusão dos docentes que são 

considerados nesse discurso: fracos, desmotivados, negligentes. São essas caracterizações que 

colocam a classe docente à margem. Entretanto, dizer que “os professores são maltratados 

pelo público” é dizer que quem o faz é a sociedade comum, ou seja, o sujeito-economista se 

isenta nessa participação discursiva. Desse modo, esse enunciado é atravessado por outra 

vontade de verdade: a do senso comum. Isso se torna possível, de acordo com Foucault 
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(2007b, p. 19), porque “na medida em que agora são atravessados pela vontade de verdade, 

esta, em contrapartida, não cessa de reforçar, de se tornar mais profunda e incontornável”. Em 

outros termos, há o desejo por parte de determinados sujeitos em manter a repetição dessas 

FIs, a fim de se manter, também, o controle sobre esse discurso a partir da voz de autoridade 

que Castro exerce. Acrescenta-se a isso, o processo de exclusão, notado por meio da 

expressão “a imagem da profissão seria engrandecida”. Há nessa construção um reforço de 

que o aspecto negativo está associado à imagem que se cria do docente e não do sujeito 

empírico, corporificado nas salas de aula. Por essa razão, esse não é um discurso que deve ser 

aceito como representação expressiva de toda uma classe trabalhadora. 

 É por meio das materializações discursivas, manifestadas historicamente, que as 

representações construídas sobre o sujeito-professor são capazes de se desenvolver em 

diferentes formas e formatos. A ruptura provocada pelo deslocamento sobre quem está 

dizendo que o docente é maltratado condiciona o saber que leva toda a sociedade a percebê-lo 

dessa maneira. Contudo, por mais que se excluam os ruins, no geral, a referência à essa classe 

se dá por meio da inclusão de um sujeito singular, mas que deixa de sê-lo para representar 

toda sua classe. Portanto, provoca-se o efeito de sentido de que todo o professor é ruim. Esse 

posicionamento negativo também pode ser notado no enunciado de Ioschpe, de 2013, ano em 

que a greve dos professores do Rio de Janeiro tem grande repercussão nacional. 

  

ENUNCIADO 87 - Você seria capaz de descrever as qualidades daquele professor especial que teve 
no passado, de forma que os atributos dele pudessem ser copiados por todos os outros professores 
em atividade? Essa é uma pergunta difícil. Vou fazer uma pergunta fácil: você teve algum professor 
especial, que fez diferença na sua vida? (IOSCHPE, 2013). 

 
Nesse discurso de Ioschpe há uma antecipação da resposta para as duas perguntas do 

articulista: não. Esse advérbio de negação, que aparece como não-dito, possibilita efeitos de 

sentidos que caminham juntos na reiteração do discurso de que não se tem a representação 

positiva de um professor. Isso se nota por meio das duas perguntas feitas pelo sujeito-

economista, uma difícil e uma fácil, o que provoca uma falsa ideia de que se pode obter 

respostas antagônicas. Ao contrário, essa relação entre e fácil e difícil provoca efeito de 

sentido similar, que é a exclusão do sujeito-professor nessa rede representativa de que ele 

pode ser um sujeito-modelo, que faz diferença na vida das pessoas.  

Desse modo, Ioschpe desterritorializa as qualidades do sujeito-professor, ficando o 

não-dito de que o professorado é o entrave do ensino e não um profissional que colabora na 

transformação social e pessoal dos sujeitos. Nessa ótica, o massacre discursivo é constituído 
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para desautorizar um sujeito em relação a um conjunto maior, o papel de todos os segmentos 

envolvidos no sistema educacional, da gestão ao aluno.   

Nessa ordem discursiva, esse tipo de discurso não cessa de fabricar saberes, 

independentemente da época em que se materializa o discurso. Daí a possibilidade de 

entendermos que os estereótipos construídos sobre o sujeito-professor estão sempre em 

movência, prontos para serem retomados e confirmados como a verdade. De acordo com 

Foucault (2007b, p. 18), o discurso institucionalizado “tende a exercer sobre os outros 

discursos – estou sempre falando de nossa sociedade – uma espécie de pressão e como que o 

poder de coerção”. Daí nossa observação de que há o massacre discursivo, aspecto que pode 

ser observado também no próximo enunciado, em que essa relação aparece no murmurinho 

das coisas ditas em outro tempo e lugar. Trata-se da fala do Coronel Joaquim Camillo 

Teixeira da Motta, terceiro vice-presidente da província de Ouro Preto-MG, em ocasião do 

relatório apresentado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 1862, ano em que se cria 

o primeiro Jardim de Infância no Brasil, ainda no reinado de sua Majestade Imperial D. Pedro 

II.  

 

ENUNCIADO 88 – Não ha effeito sem causa : e segundo creio não é por falta de dinheiro gasto, 
para se conseguir a boa instrucção da mocidade, nem por falta de abundancia de escolas, que a 
instrucção está em atrasamento ; a causa única desse mal, segundo eu  entendo, é que a maior parte 
dos mestres ainda precisavão voltar para a escola, e que em todas as outras aulas ha muita falta de 
de professores e lentes, que tivessem sido ao menos discipulos acreditados em quanto as 
frequentavão: e quem não sabe não pode ensinar (MOTTA, 1862, p. 18). 

 

Se considerarmos as FDs que perpassam os enunciados 87, de Ioschpe, no século 

XXI e o 88, de Motta, século XIX, mais de um século e meio que separa suas instâncias de 

materialização, percebemos que o intuito discursivo de tomar o docente como o sujeito a ser 

massacrado, continua permeando os saberes institucionalizados. Note como essa relação que 

castiga discursivamente o docente é incisiva no enunciado de Motta, o qual constrói um 

discurso paralelo para desmistificar que o problema do ensino não se atrela ao financiamento 

da educação ou às estruturas físicas das escolas. Não é esse o foco dessa problemática, mas o 

sujeito-professor, saber reforçado pela expressão “a causa única desse mal”. O sujeito-

professor torna-se esse mal porque é tomado como sujeito ignorante em sua profissão e, por 

isso, é incompetente, pois “quem não sabe não pode ensinar”.  

Outro aspecto a se considerar, é que Motta fala pela gestão, pois ocupa essa posição-

sujeito nesse momento enunciativo. Portanto, não há razões, mesmo que as tenham, de ir de 
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encontro com os interesses da gestão, pois nesse lugar que se inscreve, pensar de outro modo 

é contradizer sua posição-sujeito nesse discurso.  

Nesse movimento discursivo, é a partir da apropriação das imagens representativas 

da suposta ingerência do docente que esse discurso deve ser repetido, retomado na 

configuração do novo acontecimento. Dessa maneira, esse massacre parece domesticado para 

se permitir o que pode ou não ser dito, desconsiderando os discursos que se opõem a esse 

saber, mesmo que o sujeito-enunciador saiba que eles existem e que também são tomados 

como verdade por outros sujeitos. Esse é um dos motivos que, em cada época, os sujeitos 

sociais e institucionais disseminam discursos que constroem imagens de acordo com sua 

posição-sujeito, ou seja, as relações discursivas que se opõem entre o bom e mau professor 

estão atreladas ao discurso compatível com os interesses de quem diz.  

Nessa visada, Foucault (2007b) elucida que as relações de poder e saber e os jogos 

de verdade que se instauram no entrelaçamento entre os modos de produção e controle dos 

discursos implicam um tipo de subjetivação do sujeito, no desejo de conduzir as condutas. 

Para esse filósofo (2007b, p. 28-29),  

 

somos submetidos pelo poder à produção de verdade e só podemos exercer o poder 

mediante a produção de verdade [...] somos forçados a produzir verdade pelo poder 

que exige essa verdade e que necessita dela para funcionar; temos de dizer a 

verdade, somos coagidos, somos condenados a confessar a verdade ou a encontrá-la.   

 

Nesse sentido, Foucault (2007b) nos diz que estamos intrinsicamente submetidos ao 

poder e as verdades produzidas no discurso e, por isso, também produzimos verdades e temos 

de nos filiar a elas. É nesse processo de exercício de pode e de submissão que o sujeito-

professor é moldado nessa rede de enunciabilidade, ou seja, esse conjunto de enunciados-

monumentos que trazem as imagens disfóricas nos permite perceber a acentuada importância 

do sujeito-professor na educação. Tal importância é que motiva muitos discursos serem 

produzidos e repassados, em cada circunstância de enunciação, de modo depreciativo, 

compreendido e dimensionado na sublimação dos discursos que tende a conformá-los 

missionários, incapazes e responsabilizados.  

Isso significa também, que entre os olhares oblíquos dispersos sobre o docente, 

pensá-lo como sujeito marcado por estereótipos que o desqualificam parece se tornar o 

politicamente correto a se dizer para determinadas posições-sujeito, exceto para o próprio 

professor que não se vê representado nessa malha discursiva. Mas quais os motivos de se 

manter essa matriz discursiva que corrompe as FIs sobre o professor? Onde está o perigo de 

se pensar de outro modo?  
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3.5.1 Efeitos de descrédito sobre o sujeito-professor nas relações de poder 

Os discursos que margeiam a figura do professor ao longo da história sofrem 

múltipla afetação: 1) há certa coerção sobre o discurso, capaz de produzir um jogo de 

massacre discursivo; 2) cria-se uma rede enunciativa que busca desacreditar o sujeito-

professor diante da gestão, dos alunos e de si mesmo. Essa relação conflitante se configura na 

retomada dos discursos que irrompem em novas situações de produção como novo 

acontecimento, um já-dito transformado naquilo que jamais tinha sido dito (FOUCAULT, 

2007a). Um tipo de descarte do velho discurso para dar lugar ao novo, mesmo havendo um 

sistema de repetitividade discursiva, o que leva o discurso que menospreza a carreira docente 

a instância de verdade.  

Para mostrar como se constrói o jogo velado que busca desacreditar o docente, 

tomamos o enunciado 89, de 2013, que trata da campanha de valorização do professor por 

meio do projeto Globo Educação, em parceria com a Fundação Roberto Marinho. No 

lançamento da Campanha no programa televisivo Fantástico, o apresentador Tadeu Schmit, 

ao falar sobre a campanha, acrescenta que o sujeito-professor é considerado “o grande tema 

nacional”. São as relações negativas que instauram modelos depreciados para o sujeito 

professor ou há argumento velado que tenta controlar, na mesma medida, a fabricação do 

sujeito-professor? A partir desse acréscimo do sujeito-apresentador, podemos confirmar que o 

professor é objeto discursivo do qual todos querem se apoderar.  

 

ENUNCIADO 89 - tem gente que faz chip/tem gente que faz site/tem gente que faz gente/ que faz 
chip, /que faz site. Tem gente que faz banco/tem gente que faz banca/tem gente que faz gente que 
faz banco, /que faz banca. Tem gente que faz letra/tem gente que faz som/tem gente que faz gente 
que faz letra,/que faz som. Tem gente que faz vida/tem gente que faz sonho/tem gente que faz gente 
que faz vida,/que faz sonho. Tem gente que faz aço/tem gente que faz traço/tem gente que faz gente 
que faz aço,/que faz traço. Tem gente que faz compra/tem gente que faz venda/ tem gente que faz 
compra/que faz venda. Tem gente que faz ida,/tem gente que faz volta,/tem gente que ida/que faz 
volta.  Professor Professor é a profissão que faz todas as profissões. Respeite, admire, reconheça. 
Uma campanha da Globo e de todos os alunos do Brasil (CAMPANHA PELA VALORIZAÇÃO DO 
PROFESSOR, 2013)15. 

 
O jogo discursivo que aparece nessas FIs sobre o docente, é atravessado pelo 

apagamento do sujeito-professor como o sujeito que ensina, por exemplo, como fazer chip, 

letra, aço. Metonímia das várias profissões que se configuram por meio das mãos do 

                                                           
15 O filme pode ser visualizado no link: <http://globotv.globo.com/rede-globo/fantastico/v/globo-lanca-campanha-para-

homenagear-os-professores-brasileiros/2886126/> 
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professor. Esse tipo de construção discursiva soa positivamente. Além disso, é possível 

perceber o poder que o professor exerce sobre a formação não só dessas profissões, mas dos 

sujeitos que se tornam os profissionais. Contudo, dizer que “tem que gente faz” pode se referir 

a um sujeito indeterminado, ou seja, não necessariamente tem que ser o professor formado 

para isso que está sendo valorizado nessa campanha. Esse apagamento do sujeito que faz em 

vez de representar deferência direta ao sujeito-professor, mostra uma relação de esquecimento 

na finalidade da campanha, a valorização do professor. Há um silêncio que permite que a 

posição-sujeito-professor seja ocupada por qualquer outro sujeito. 

É por meio desse silêncio, ou do não-dito, que o processo reflexivo se instaura, pois é 

dessa forma que o discurso procura encontrar adesão do docente, valorizando-o 

simbolicamente para que ele se autovalorize e se assujeite a essa rede discursiva, sendo capaz 

de acreditar que é, e fato, o único elemento capaz e desenvolver o ensino de qualidade. 

Podemos relacionar esse tipo de valorização simbólica advinda do silêncio da razão a partir 

do que Foucault (2007b, p. 13) nos explica que “se é necessário o silêncio da razão para curar 

os monstros, basta que o silêncio esteja alerta, e eis que a separação permanece”. Ou seja, por 

meio do discurso silencioso também se cria o controle sobre o professor, pois, sentindo-se 

valorizado, valoriza-se a si mesmo e eis que a manutenção discursiva permanece por meio da 

separação dos professores que se sentem incluídos nesse processo de valorização. Por isso, é 

preciso, em certas circunstâncias, colocar o sujeito-professor em lugar de prestígio, sustentado 

pelo discurso da valorização simbólica do lugar social do professor.  

Nesse aspecto, é importante ressaltar que tal valorização se traveste de valorização 

psicológica, que funciona como incentivo para que o sujeito-professor continue em sua árdua 

missão, como se só bastasse ao professorado esse reconhecimento. Estratégia reforçada pelo 

procedimento discursivo dessa rede televisiva que se inclui nesse processo de valorização 

docente, apropriando-se principalmente da voz do aluno para reforçar essa suposta 

valorização. Essa estratégia discursiva condiciona muitos docentes a se assujeitar mais ainda a 

esse discurso, principalmente pela mobilização do discurso imperativo que se reveste na voz 

da pedagogia: “respeite, admire, reconheça”. 

Esse tipo de controle sobre o sujeito-professor também pode ser observado no 

enunciado 90, outra campanha pela valorização do professor, promovida pelo movimento 

“Todos Pela Educação”. Essa campanha é motivada pela sociedade civil, gestores públicos de 

educação, iniciativa privada e de especialistas em educação que têm o objetivo de contribuir 

com as políticas públicas que intenta garantir o direito de todas as crianças e jovens a uma 

educação de qualidade até 2022.  
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ENUNCIADO 90 - A base de toda conquista é o professor/A fonte de sabedoria, um bom professor/ 
Em cada descoberta, cada invenção/ Todo bom começo tem um bom professor/No trilho de uma 
ferrovia… (um bom professor)/ No bisturi da cirurgia…(um bom professor)/ No tijolo, na olaria, no 
arranque do motor/ Tudo que se cria tem um bom professor/ No sonho que se realiza…(um bom 
professor)/ Cada nova ideia tem um professor/ O que se aprende, o que se ensina…(um professor)/ 
Uma lição de vida, uma lição de amor/ Na nota de uma partitura, no projeto de arquitetura/ Em 
toda teoria, tudo que se inicia/ Todo bom começo tem um bom professor/ Tem um bom professor 
(TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2011)16.  

 

Enquanto no enunciado 89 percebemos certo silenciamento sobre a representação do 

sujeito-professor, no texto 90, observamos o destaque dado à sua representação. Todavia, 

trata-se de uma figura que é perpassada pelo viés missionário, como podemos observar pelo 

uso da expressão “uma lição de vida, uma a lição de amor”, discurso que corrobora o trajeto 

temático tratado no eixo 1, do segundo capítulo. Outro aspecto a se considerar é a repetição 

latente da construção lexical “um bom professor”, que aparece oito vezes no enunciado. Por 

meio dessa repetição, busca-se encontrar apoio no próprio docente que se subjetiva e se 

identifica com esse discurso como sendo esse “bom” professor, tornando-o dependente desse 

saber. Isso, de certa forma, irrompe como conjunto de regras e de procedimentos que 

controlam os gestos, as relações docentes por meio dessa construção discursiva que perpassa a 

FI de sua classe, a sociedade e a própria gestão, de modo a evitar o perigo que ronda a 

possível resistência do docente a esse discurso de dependência.  

Essa dependência causada pelo discurso depreciativo sobre o sujeito-professor torna 

o fluxo enunciativo em uma rede de verdades. Uma vontade de instituir o verdadeiro para 

manter o controle sobre os sujeitos, controlando também a paráfrase discursiva da 

negatividade sobre o docente que circula desde outrora. Vejamos outra materialidade 

discursiva que traz a fala do professor Elpidio Barbosa, de 1940, que também ocupa posição 

de advogado, político e diretor escolar à época, momento em que o mundo passa pela 

Segunda Guerra Mundial e ano em Getúlio Vargas institui o salário mínimo no Brasil.  

 

ENUNCIADO 91 - O professor deve ser mais do que um mestre, um despertador de interêsse e de 
energia, um criador de alegria pelo trabalho, um estimulador de atividades adormecidas, uma força 
viva que domina os alunos colaborando com êles, orientando suas tendências pessoais e tirando 
partido de seus próprios defeitos para a expressão original de seu pensamento (BARBOSA, E., 1940, 
s.p). 

 

                                                           
16 

O filme encontra disponível em: <http://www.todospelaeducacao.org.br/sala-de-imprensa/releases/14837/um-

bom-professor-um-bom-comeco-e-a-nova-campanha-do-movimento-todos-pela-educacao/>. 
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A separação à qual Foucault (2007b) se refere está intimamente ligada à nossa 

vontade de saber, a qual se torna estratégia de poder para agregar sujeitos que tomem essa 

mesma verdade como sua. É o que percebemos nesses enunciados 89, 90 e 91. Ou seja, há o 

apagamento de dizeres possíveis que não devem ser explicitamente ditos, pois assim, o efeito 

de sentido sobre o saber que se quer revelar não se torna eficiente. No texto 91, as FDs que 

perpassam o discurso constroem um sujeito-professor altruísta, transformador, motivador. 

Essas construções discursivas que desenham o docente pela vontade de verdade do sujeito-

diretor promove uma separação do sujeito-professor aos demais cidadãos, dando a impressão 

que somente esse profissional é capaz de transformar a sociedade.  

Entretanto, se a verdade é construída e o discurso escapa ao sujeito-enunciador, 

também podemos perceber a FD que confere ao sujeito-professor o poder que ele exerce sobre 

os alunos e sobre sua formação. Daí entendermos que o silenciamento discursivo pode trair 

sua própria força, isto é, Barbosa utiliza a expressão “uma força viva que domina os alunos”. 

O efeito de sentido provocado pelo verbo “dominar” se ratifica pelo substantivo “força”. O 

sujeito-diretor confirma que o sujeito-professor carrega consigo o poder da manutenção e o 

poder de mudança. Há, portanto, um efeito discursivo reverso, pois ao tentar estabelecer o 

altruísmo que perpassa esse discurso missionário atrelado à imagem do docente, Barbosa 

reforça o caráter de atenção que se deve dispor acerca desse profissional, dada toda força e o 

domínio que exerce sobre o aluno.  

Esse silêncio constitutivo que permeia o enunciado 91, trabalha em relação a ordem 

altruísta que é, de certo modo, também silenciada pela ordem do poder do professor sobre o 

outro, por essa razão, é preciso amenizar suas forças, suavizá-las. O discurso, portanto, tem 

força criadora, produtiva, aí reside o perigo discursivo, pois à medida que serve a interesses, o 

discurso também consolida os saberes mobilizados, a partir do interdiscurso como uma 

memória do dizer que nos leva a inferência de tal sentido. Nesse caminho, o discurso significa 

poder e o poder está nas relações. Por essa razão, gestão, mídia, por exemplo, ao produzirem 

discursos que constroem imagens disfóricas sobre o docente, procuram desacreditar toda uma 

classe julgando incapaz para anular o poder que o sujeito-professor exerce em sua função e 

deixa, com isso, as interfaces que impedem a evolução da educação de qualidade. Eis o perigo 

no discurso. Por isso é preciso refletir no que há “de tão perigoso no fato de as pessoas 

falarem e de seus discursos se multiplicarem indefinidamente?” (FOUCAULT, 2007b, p. 8). 

Portamos, acreditamos que esses discursos vestidos de “bela viola”, se inscrevem, ao menos 

nessas condições de produção, numa FD que tenta conformar o docente e não propriamente a 

valorizar a classe docente.  
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Essa reflexão se torna necessária, uma vez que o sujeito-professor exerce o poder em 

suas funções pedagógicas, e, por isso, é preciso construir certas verdades para tentar 

desacreditá-lo, dada sua força diante do processo educacional. Desse modo são construídas as 

imagens disfóricas tais como culpado, incompetente, seja pelo abrandamento que maqueia o 

discurso, por isso, o viés missionário se torna estratégia de valorização, pois soa agradável 

comparar magistério ao sacerdócio. No entanto, não só esse viés benevolente que constrói a 

arena discursiva que busca o descrédito para o sujeito-professor, há também sujeitos inscritos 

em outra perspectiva discursiva acerca do docente. É o caso do enunciado de Castro, 2011, 

ano em que Dilma Rousseff se torna a primeira mulher a assumir a presidência do Brasil. 

Nesse enunciado, os procedimentos de controle sobre o sujeito-professor se apresentam de 

maneira diferenciada dos textos 89, 90 e 91, pois a posição-sujeito de quem enuncia carrega 

estratégias mais incisivas sobre à figura do professor, embora também seja possível perceber 

os mecanismo de silenciamento, ou o não-dito, de forma a evitar os sentidos que não se 

desejam.  

 

ENUNCIADO 92 – Pouquíssimos professores têm ou vocação ou tempo para inventar boas aulas. 
[...] Ao contrário do que se pensa, tudo isso pode ser feito por outrem, sem engessar o ensino. Nesse 
caso, o que mediocriza o ensino são as perguntas improvisadas, que acabam por requerer apenas 
dotes de memória. Perguntas e exercícios bem concebidos, pelo contrário, podem dar asas à 
imaginação. Em suma, quanto melhores e mais detalhados os materiais disponíveis, mais o 
professor pode se preparar para o momento da aula, ajudando a afastar o Brasil de um ensino 
catastrófico. E, no fundo, a aula é o elo mais nobre e crítico do processo do ensino (CASTRO, 2011b). 

 

Nesse discurso, o arremate discursivo que se configura no descrédito dado ao sujeito-

professor é novamente constituído pelo reconhecimento de que há bons professores, mas que 

são sobrepostos pela incúria dos demais. Nesse horizonte, podemos notar que as FDs que 

perpassam os trajetos temáticos nesta pesquisa, são retomados no enunciado 92 por meio das 

expressões: “vocação”, remetendo ao viés missionário; “inventar aulas” referindo-se à 

incompetência docente; “engessar o ensino” uma alusão de que o sujeito-professor é culpado 

pela insucesso do ensino. Essas retomadas discursivas e imaginárias giram em torno de outras 

FDs que se cruzam a essas verdades construídas sobre o docente: como o professor não sabe, 

outro profissionais advindos de outras áreas do conhecimento podem ocupar essa posição-

sujeito-professor e obter sucesso.  

Dessa maneira, reforçar essa negatividade sobre o docente é desacreditá-lo diante da 

sociedade que o discursiviza, pois, fica nesse ínterim o não-dito de que o sujeito-economista 

sabe qual é o material-salvador e como usá-lo, não o professor. O discurso que procura 
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desacreditar o professorado vai se constituindo mediante o exercício de poder do articulista. 

Por outro lado, a repetição desse discurso de Castro se esbarra no poder exercido pelo 

professor em resistir a esse discurso, por isso, Castro sempre o repete, pois não encontra o 

docente totalmente assujeitado ao saber que quer instaurar.  

Nesse sentido, se estabelece as relações de poder entre impor e resistir, por essa 

razão, esse tipo de construção discursiva, no funcionamento dessas designações sobre o 

sujeito-professor, encontra aí o perigo discursivo, uma vez que é preciso desacreditá-lo para 

retirar a força produtiva desse discurso e mantê-lo funcionando. Porém, toda essa rede de 

repetividade discursiva não encontra sua eficiência plena, porque as resistências também são 

observadas dentro da classe docente quando esse profissional continua seu trabalho, 

ignorando que essa seja a sua única representatividade. Isso, de certo modo, pode provocar o 

apagamento desse discurso em condições específicas de produção, deixando de ser 

interessante a certas categorias de sujeito.  

Essa é a força que o discurso tem de construir e destruir o próprio discurso, a partir 

do instante em que ele próprio torna-se atado às relações de poder que induzem ao perigo da 

adesão e da resistência discursiva. Isso significa que determinados discursos que denigrem as 

representações que se tem do docente não são destituídos, não se isolam um ao outro, não se 

apagam completamente, mas que se transformam, se reforçam numa materialidade discursiva 

do mesmo. Possibilidade discursiva graças ao acontecimento que se liga a uma memória, tem 

uma materialidade; é único, mas está aberto à repetição e se liga ao passado e ao futuro. Por 

essa razão, a irrupção da paráfrase discursiva da negatividade não se dá de modo isolado, mas 

está em relação com outros discursos dispersos e heterogêneos. 

Um controle discursivo arquitetado anos a fio, devido ao reconhecimento da força 

que o sujeito-professor tem diante da sociedade que o discursiviza. Desse modo, o controle 

discursivo perpassa, no processo que procura desacreditar o docente, pelas imagens que o 

segregam, desde o saudosismo incoerente e paradoxal ao discurso benevolente da valorização 

simbólica. O sujeito-professor torna-se desacreditado perante os alunos, perante os pais, a 

sociedade, a gestão, as mídias e, principalmente, perante sua própria classe. Por isso, nas 

manifestações grevistas em que além da valorização pecuniária, pela valorização da carreira e 

por melhores condições de trabalho por que se luta caem no vazio e continua o ciclo 

discursivo de que o sujeito-professor não tem capacidade para desenvolver um bom ensino e 

apresentar melhores resultados à sociedade.  

É por meio da materialidade repetível que podemos dizer que o discurso que desenha 

o sujeito professor como missionário, culpabilizado, e incompetente ainda não foi superado, 
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porque o fato de construir imagens disfóricas acerca do docente não significa que ele seja 

dessa forma. Por isso, esse trânsito discursivo observado nos enunciados-monumentos desde 

os meados do século XVIII, continua produzindo efeitos de sentidos a partir do sujeito eleito 

como a centralidade do processo educacional: o professor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atrás de todo olho há mais um  
e outros mais sobre esse um. 

 
Foucault (2001) 

 

Esta tese intitulada “As representações discursivas sobre o sujeito professor: 

entrelaçamento do saber e do poder no trajeto temático da missão, da culpabilização e da 

incompetência” descreve e analisa as imagens disfóricas sobre o sujeito-professor presentes 

nos enunciados-monumentos retirados de textos gestores, midiáticos e de falas de professores 

desde meados do século XVIII. Para discutir como essas representações negativas que 

desenham o docente como sujeito missionário, culpado e incompetente, apoiamo-nos nos 

conceitos embasadores da Análise do Discurso de linhagem francesa e de Michel Foucault, os 

quais nos permitem observar o complexo movimento discursivo que tornam esses saberes que 

são colados à figura do professor como verdades, a partir das relações de poder.  

Além dessas postulações teóricas que sustentam nossas análises, tomamos a noção de 

trajeto temático trabalhado por Guilhaumou e Maldidier (1994) como ferramenta teórico-

metodológica para verificar como as reiterações discursivas que configuram um modelo de 

professor fracassado. Tomamos, portanto, os temas: 1) missão; 2) culpabilização; 3) 

incompetência. Desse modo, visualizamos que a temática da missão atrelada à figura do 

docente é articulada travestida de uma suposta valorização, mas uma valorização simbólica 

porque há uma construção discursiva que condiciona o sujeito-professor a desenvolver seu 

trabalho desvinculado de valores pecuniários. O caráter missionário dado à docência nesses 

moldes pressupõe vocação, doação de si em favor do outro associado ao aspecto divino e não 

à uma profissão vocacionada pautada na qualificação e competência. Além disso, essa 

valorização tem efeito discursivo de dependência, uma vez que se o sujeito-professor não se 

enquadrar como o professor-missionário, com vocação para assumir o magistério, passa a ser 

considerado um sujeito despreparado, ou seja, em muitos enunciados o preparo do docente 

aparece como sinônimo de vocação, como o escolhido de Deus e não uma escolha pessoal e 

profissional. Esse discurso, portanto, nos parece um bom suporte para justificar a não 

valorização da carreira, uma vez que o viés missionário está totalmente divorciado de 

aspectos financeiros. Esse discurso ainda se torna mecanismo eficaz para objetivar e 

subjetivar o professor, levando-o acreditar que essa representação seja inerente à sua 

profissão, o trabalho por vocação e por amor. 
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Fora dessa esteira discursiva missionária, o sujeito-professor se torna irresponsável e 

incompetente. Nessa posição-sujeito-vocacionado, o docente se torna mais assujeitado e 

menos propenso a resistências. Por essa razão, entendemos que o discurso missionário se 

imbrica aos dizeres que colocam esse profissional no viés da incapacidade e da culpa para 

manter uma relação de controle e, consequentemente, poder apontá-lo como único 

responsável pela qualidade do ensino, como se esse fosse o único discurso existente acerca da 

classe docente. Nesse sentido, é preciso destacar que o lugar discursivo do professor-

missionário é diferente do professor-culpado e que não sabe, talvez por isso o tema da 

culpabilização docente se manifesta também articulado ao discurso da dependência, ou seja, o 

jogo discursivo construído nessa representação negativa coloca o docente preso a certas FDs 

que perpassam não só o sujeito-professor, mas também o professor que os formam. Nessa 

ordem, podemos perceber o jogo discursivo em torno da culpabilização bifurcado: 1) a culpa é 

do professor que está cotidianamente nas salas de aulas, pois ele é o responsável direto por 

desenvolver a qualidade do ensino; 2) a culpa é dos professores dos professores que não 

ensinam os futuros docentes a dar aulas, além de não ensinarem como sentir amor à profissão. 

As posições-sujeito ocupadas pela mídia, pela gestão e também pelas pesquisas, divulgadoras 

dos resultados sobre a ineficiência do ensino, estabelecem legitimidade ao que é dito sobre o 

docente, é essa imagem que passa a representar a classe dos professores, mesmo que essa não 

seja a melhor forma de representá-la.  

Entretanto, consideramos que a força legitimadora dos discursos que margeiam a 

figura docente está na base discursiva de que educação eficiente soa de forma abstrata. Isso 

ocorre, pois, enquanto o sujeito-professor aparece corporificado, a culpa se estabelece, 

silenciando a responsabilidade de todo o complexo educacional em si. É nesse ponto que o 

sujeito-professor é visto pela sociedade como culpado e é condicionado a se ver como o único 

responsável pelo suposto fracasso do ensino. Portanto, os discursos que culpabilizam o 

docente circulam na sociedade como se houvesse a relação direta entre causa e efeito, ensino 

fracassado: professor culpado, ao passo que, em muitos enunciados que analisamos, podemos 

perceber que há um discurso que se opõe a essas imagens nas próprias falas da gestão e da 

mídia, principalmente. Isso pode ser visto pelo uso de expressões como “exceções”, “alguns” 

“poucos”, o que corrobora a ideia de que o discurso que nega, de certa forma, também aceita 

que o sujeito-professor seja a figura capaz de modificar a vida do aluno. O que se sobressai é 

a tentativa de refutar a capacidade e a eficiência docente, daí o destaque da paráfrase 

discursiva da negatividade nesta pesquisa. 
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Nessas imagens disfóricas, a temática da incompetência docente aparece marcada 

nos enunciados de forma severa em duas formações discursivas: 1) o professor é o sujeito que 

não sabe seu ofício, por isso, alguém precisa dizer o que ele deve fazer, como fazer e em que 

se apoiar para bem desenvolver seu papel. Em vários enunciados analisados, vimos que esse 

discurso se atrela a modelos e receitas a seguir como garantia do sucesso das aulas; 2) o 

professor é mal formado, não tem habilitações. Então, os cursos de formação docente servem 

de bengala para manter o processo da (des)formação do professorado. Essas construções 

discursivas reforçam as imagens negativas sobre o sujeito-professor que o apontam como 

incapaz. Outra relação que parece lógica: se o professor não sabe, precisa se formar, daí 

entendemos que o docente entra no processo discursivo de (des)formação, ou seja, o docente 

não está preparado, visto que os cursos de formação continuada são demandados pelo social, 

o que leva à anulação de uma formação em relação à outra, por isso, constroem-se as 

representações discursivas de que o professorado é incompetente, produzindo o efeito de 

apagamento do discurso que afirma o contrário, mas que está em funcionamento, opondo-se e 

revelando que, embora a negatividade apareça, as relações de poder, via controle discurso, 

não se aplicam em sua totalidade.   

Diante desses temas da missão, da culpabilização e da incompetência docente, 

observamos que, embora os enunciados-monumentos estejam na dispersão, materializados em 

diferentes épocas, há uma interligação discursiva entre esses trajetos. Esses temas não se 

manifestam isoladamente um do outro, por essa razão não podem ser tomados como a única 

verdade a se considerar acerca do sujeito-professor, uma vez que há, em diferentes condições 

de produção, a irrupção de discursos que consideram a profissão docente imprescindível e 

sem que seja taxada de incapaz. O que põe em jogo na construção dessas imagens disfóricas é 

articulação discursiva que procura diferir, negar um sujeito e construir outro para atender a 

certo interesse discursivo. O que se nota, portanto, que essa diferenciação é constituída pela 

resistência de que há bons professores e há, é preciso valorizá-los, por isso, diferir e fazê-los 

diferir-se em si mesmo se torna uma estratégia adequada, marcada e dotada na historicidade 

por meio da repetição. Contudo, o jogo discursivo da repetição, construído nas práticas sociais 

e locais, estabelecido há tempos, não agrega força suficiente para instaurar esse modo 

depreciativo de se considerar o docente como a única verdade. O que se nota é que a repetição 

do mesmo insiste em marcar o presente como herança de um passado que não encontrou seu 

lugar para ser modelo a se repetir na atualidade. Desse modo, denigrir e diferir para afirmar o 

modo tosco de se conceber o sujeito-professor não se torna de fato, um discurso eficiente, 

embora a classe docente não esteja livre desses atravessamentos discursivos.  
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Tais atravessamentos culminam nesses modos de conceber o docente marcado pela 

culpabilidade, incapacidade se dissociada, principalmente, do discurso que o quer 

missionário, por meio dessa política sacrificial que realça o discurso que só os escolhidos 

podem assumir tal função. Entretanto, diante da dinâmica educacional em que somos postos e 

do trabalho desenvolvido pelos docentes em cada época, essa propagação do discurso que 

escapa à classe docente, não pode ter o efeito de conferência de uma verdade representante 

desses trabalhadores. A articulação preconceituosa que confere o estatuto da culpabilidade 

docente diante de sua suposta incompetência não se aplica, não se homogeiniza. Não estamos 

nos marcando, como profissional da educação que somos, com esse selo que nos maculam, 

uma vez que sabemos que nossa função é capaz de modificar o indivíduo, fazê-lo crescer 

cientificamente e como cidadão. É na superfície e não complexidade anatômica do trabalho 

docente que tais discursos se configuram e é exatamente a foça de tensão e de resistência 

entre os discursos que refutam e reconhece positivamente o papel docente que permite a 

permanência dos dizeres que demolem a imagem do sujeito-professor, século após século e 

ainda não conseguiu torná-lo a verdade entre todas as outras. 

Dessa maneira, diante do discurso disfórico que refuta o discurso positivo sobre as 

funções do professorado, verificamos que o trajeto temático tratado neste trabalho imbrica 

relações de força e forma esse sistema complexo de enunciabilibidade, compõe o arquivo em 

que a paráfrase discursiva da negatividade interliga presente e passado, instituindo novos 

modos de se olhar a figura docente: o missionário, o culpado e o incapaz. Nesse leque 

imagético, o sujeito-professor sem a áurea missionária, deixa de ser visto como o sujeito-

professor-sacerdote para ser o responsabilizado pelo insucesso do ensino. Isso significa que 

esse profissional, pelo seu suposto descompromisso com o ensino, torna-se o foco da 

involução da educação, por isso passa a ser culpabilizado nesse processo. Em outras palavras, 

se o professorado se torna discursivamente culpado é porque não tem competência para gerir 

a sala de aula ou se o professor não sabe, não tem conhecimento, torna-se o causador da 

suposta ineficácia educacional.  

Nesse horizonte, sob o amparo dessas perspectivas analisadas a partir do trajeto 

temático, verificamos que os contornos discursivos dados a essas representações disfóricas 

sobre o sujeito-professor o fazem carregar a letra escarlate da culpa: se não é missionário, é o 

responsabilizado, se não sabe é incompetente. Desse modo, o trânsito discursivo que perpassa 

o saber social e institucional, demarcado pelos estereótipos que depreciam o docente perante a 

sociedade e a sua própria classe, provoca um tipo de escravização docente e o faz carregar nas 

costas o peso das mazelas que permeiam o ensino. Esses discursos não ocorrem numa 
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sequência organizada, mas convivem e se entrelaçam em todos os momentos históricos numa 

rede de depreciação acerca do sujeito-docente, uma concorrência discursiva que procurar 

vencer o discurso que não o considera nesses moldes. 

Além desses temas observados nos enunciados-monumentos, percebemos o 

atravessamento da FD que incide sobre o discurso saudosista de que no passado o ensino era 

melhor em relação ao presente. Essa nostalgia também funciona como estratégia que compõe 

os procedimentos discursivos para controlar os saberes que colocam o docente na centralidade 

dos problemas educacionais, pois dizer que no passado o ensino era melhor em relação ao 

presente se torna um discurso incoerente. Incoerência observada nas análises dos enunciados 

que não nos mostram essa relação, ao contrário, o que está dito nos enunciados nos remetem à 

negação da existência da qualidade do ensino também no passado, pois o bom ensino do 

passado já fora considerado o ruim do presente. Essas imagens disfóricas articuladas sobre a 

educação, que incide diretamente na figura do sujeito-professor, para justificar uma suposta 

qualidade no ensino, são revestidas de estratégias para manter funcionando o saber de que a 

educação não evolui devido à atuação docente e empobrece mais ainda o valor dado ao 

ensino, o qual, na atualidade, é considerado pior em relação ao passado.  

Assim, por meio da configuração dos gestos de interpretação que perpassam a 

(re)modelagem simbólica das representações discursivas acerca do sujeito-professor, 

verificamos a existência de uma tensão nos efeitos de sentido que atravessam esses discursos. 

Dessa forma, a rede enunciativa construída desde meados do século XVIII se torna um perigo 

discursivo, porque, mediante a paráfrase discursiva da negatividade, os saberes que emanam 

desses discursos servem a interesses de certas posições-sujeito para controlá-lo. O discurso 

que estereotipa o docente, nesse viés, também se torna perigoso, no sentido que esse discurso 

se constitui no embate do contradiscurso, por isso pode levar o docente à reflexão e fazê-lo 

resistir e não aceitar que, de fato, as mazelas do ensino são responsabilidade do professorado 

devido ser essa classe profissional desleixada e descompromissada com a educação.   

Nesse aspecto, a repetição discursiva de que o ensino vai de mal a pior devido ao 

sujeito-professor não se torna eficiente em sua completude, uma vez que esse discurso não 

atinge todas as camadas sociais da mesma maneira que se quer perpetuar. Isso ocorre porque 

as condições de produção variam, os sujeitos são outros e a posição de cada um assume ao 

considerar tal discurso demolidor também é outra, o que faz com esse discurso seja 

configurado e controlado, mas não inferido como saber incontestável. Por outro lado, a 

eficiência desse controle discursivo está em manter essas imagens disfóricas funcionando nas 

camadas sociais em que esse tipo de discurso é aceito para que no social para que dessa 
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maneira, sociedade e professores subjetivados, garantam a legitimidade das vozes que se 

levantam contra o sistema educacional, por meio da figura do docente. Por essa razão, 

verificamos um paradoxo porque, se essas construções discursivas sobre o professorado 

procuram desacreditá-lo, de algum modo, o sujeito-professor exerce relevante poder sobre a 

sociedade, sobre essa mesma que o desqualifica. Nesse sentido, é preciso desacreditá-lo diante 

da sociedade, da gestão, dos pais e alunos (objetivando-o), e, principalmente, torná-lo 

desacreditado dentro da própria classe (subjetivando-o), por isso o discurso é uma 

(des)construção que depende das condições de produção e das posições-sujeito quem diz e 

sobre quem se diz.  

Essa é uma das maneiras em que os discursos que incidem sobre o docente soam 

como um massacre discursivo para liberar a reflexão da sociedade de que há um culpado 

nesse processo educacional, tornando cada saber materializado nos dispositivos de 

legitimação do discurso em verdades a se acreditar. Ou seja, o massacre discursivo assume o 

efeito velado, pois talvez assim se consiga levar o professor mais rapidamente à reflexão e seu 

assujeitamento ao novo discurso. Vale destacar que toda essa rede enunciativa não quer fazer 

sociedade considerar o docente tal qual se desenha nessas vozes, mas o próprio professor, pois 

é ele o sujeito a quem se quer atingir e se subjetivar para atender aos interesses que não são os 

que a educação necessita.  

Considerando essa visada, notamos que os interesses social e institucional em manter 

funcionando o discurso disfórico sobre o sujeito-professor, deslocam as verdades na dispersão 

dos enunciados. Isso possibilita a multiplicação dessas verdades e dá às representações 

negativas sobre a classe docente novos contornos, tornando-a objetivada e objetificada. Isso 

significa que os sujeitos, inscritos em diversas condições de produção, tomam o discurso que 

desqualifica o professor, sem se darem conta de que esse dizer já está dito e que transita com 

outros dizeres. Ou seja, o discurso é apropriado pelo sujeito para ressignificar o que já está 

dado na história e, desse modo, o discurso que deprecia o sujeito-professor continua nas 

malhas do perigo, ou seja, continua sendo controlado. É esse jogo entre saberes e poderes em 

que o perigo se ancora, pois os valores de verdade se tornam dependentes, dadas as condições 

de produção de cada época e, dessa forma, o discurso que desmerece o docente se torna 

produtivo e ao mesmo tempo perigoso.   

Dessa maneira, o sistema de inteligibilidade que permeia esses discursos revela que a 

manutenção dessas representações negativas desfocaliza o olhar social em relação aos 

desmandos que circundam o sistema educacional. Resta o sujeito-professor, personagem que 

atua diretamente com o aluno e, por isso, torna-se o alvo das práticas linguajeiras que podem 
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validar os discursos e levar toda uma sociedade a creditar a (ir)responsabilidade ao docente. 

Assim se cria um sistema de massacre discursivo sobre a figura do professor afeiçoada pelos 

saberes que o querem professor-missionário, professor-responsabilizado e professor-

incompetente. Essa constituição discursiva que produz essas imagens negativas tenta degradar 

o aspecto positivo da profissão e enquadrar todos os docentes nesses moldes, para que, 

homogeneizados, o controle sobre esses sujeitos se torne mais eficiente.  

O comparecimento de discursos que se reconfiguram na historicidade, procura 

desvirtuar, em cada época, as imagens positivas que se tem desse profissional. Do mesmo 

modo, o trânsito discursivo da paráfrase discursiva da negatividade existe porque há o 

discurso de que há bons docentes e, por isso, as relações de poder que perpassam as posições-

sujeito ocupadas no discurso que demolem a profissão docente, precisa desterritorializar o 

sujeito-professor, destituí-lo de suas forças, para que se mantenha preso nesse sistema 

enunciativo que transforma os discursos disfóricos em “o politicamente correto” a se dizer.  

É desse modo que entendemos o estabelecimento dos pontos de conexão entre 

objetivação e subjetivação nos enunciados analisados, pois o agrupamento das representações 

negativas sobre o sujeito-professor motiva a adesão a esse saber em contraposição de outro 

que considera, mesmo em suas limitações, o papel relevante dos professores. Esse construto, 

permitido pelas formações imaginárias, perpassam o interdiscurso e fermentam esse tipo de 

saber social e, por isso, se torna objeto discursivo do qual todos querem se apropriar e 

apoderar. Assim, o jogo de retomadas discursivas que configuram esse modelo depreciativo 

ponta para um futuro que tende a acolhê-lo em outras condições de produção. Dessa forma, 

são as posições-sujeito do enunciador que têm a força de apagar ou continuar repetindo o já-

dito que modela o sujeito-professor como missionário, culpado e incompetente. Afinal, de 

acordo com Carlos Sardemberg, jornalista, comentarista e apresentador eventual do programa 

jornalístico Globo News Painel: 

 

ENUNCIADO 93 - Virou, mexeu, virou, mexeu é o professor (SARDEMBERG, 2010).  
 

Tomando essa construção discursiva do sujeito-enunciador, confirmamos que a 

paráfrase discursiva da negatividade, estudada nos enunciados selecionados desde os meados 

do século XVIII até o início da segunda década do século XXI, nos revelam a quem se quer 

depositar a culpa pelo suposto insucesso do ensino e controle que se quer sobre ele.  

A partir deste estudo e de nossa experiência profissional na docência, percebemos 

que a tão afamada incúria do ensino, é transferida unicamente à figura do professor e fica 



192 
 

“esquecido” que educação se dá a partir de dimensões mais complexas. É todo um mecanismo 

que completa a engrenagem que precisa fazer funcionar a educação: 1) a gestão, que exerce 

papel preponderante no desenvolvimento das políticas educacionais, mesmo que seja a partir 

da dependência das políticas econômicas; 2) a administração, representadas pelas secretarias 

e subsecretarias de educação, pela administração escolar, essas que muitas vezes se tornam 

empecilhos no desenvolvimento educacional, uma vez que, em grande parte, ficam a serviço 

da gestão, desvinculando-se dos verdadeiros problemas educacionais, que entende como os 

únicos problemas a vigilância sobre o docente ausente, relapso nas aulas e na entrega dos 

papéis que comprovam o cumprimento de suas atividades, não em dar condições de trabalho; 

3) a docência, que depende dessas condições de trabalho que envolvem não só instalações 

bem equipadas, mas de bibliotecas, de laboratórios, de recursos tecnológicos e didático-

pedagógico, tudo isso precisa estar disponível ao docente. Além disso, o sujeito-professor 

precisa contar com o apoio pedagógico para que faça a ponte entre professor e aluno e 

professor e gestão escolar; 4) o corpo discente, já que o aluno precisa se dedicar aos estudos, 

afinal a aprendizagem não é um processo fácil, é laboriosa; 5) a família que precisa respaldar 

o papel da escola mantendo relações cordiais e respeitosas com a instituição escolar.  

Esse conjunto precisa funcionar num complexo de interdependência, pois todos se 

encontram dentro de uma sociedade que traz dificuldades para todos e não só ao sujeito-

professor. Entretanto, o que verificamos, em cada época, é que essas peças não constituem a 

mesma engrenagem, o que conduz a sociedade a não perceber o que sustenta todo esse 

conjunto, mas somente a “ponta do iceberg”, só uma parte está mais exposta: o professor. 

Dessa maneira, o que temos não é o sujeito-professor corrompido por esses dizeres, mas a 

imagem do sujeito-professor presa aos discursos que interessam mantê-lo nessa rede 

discursiva que o desqualifica e que provoca mal-estares na educação, envolvendo gestão, 

administração, alunos, famílias e a própria classe docente. 

Diante dessas considerações, podemos dizer que os discursos disfóricos instaurados 

por meio das vozes de diferentes posições-sujeito não é um discurso recente, mas um dizer 

reiterado que interessa a muitos sujeitos desde outrora. Por essa razão, confirmamos nossa 

tese de que as imagens negativas construídas sobre o sujeito-professor não se desvincula das 

práticas sociais que entre os olhares oblíquos e possíveis acerca desse profissional há o 

construto que emite valores à docência, minimizando-a, tornando esse tipo de discurso em 

saber-verdade.  

Nesse horizonte, o caráter homogeneizante que tentam instaurar a toda uma classe 

trabalhadora, não é para afirmar que essa seja realmente a representatividade do sujeito-
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professor, mas para se opor ao aspecto positivo da profissão que leva a outros saberes que 

possivelmente interessa a alguns apagar.  

Sabemos que, assim como as demais profissões, o docente não está isento às críticas, 

mas isso tem ocorrido de modo paradoxal, pois ao mesmo tempo em que o professor é 

desqualificado por muitos, é ele o sujeito que tem força para refutar esse cenário de mudar os 

rumos da educação, considerada como inadequada. Isso se percebe pela insistência em 

mostrar o sujeito-professor fracassado, mas porque essa representação se repete por tanto 

tempo? Acreditamos que mesmo diante das limitações da profissão docente, não tomamos 

esse construto como nosso, tentam esvaziar o lugar do professor, mas nesses dois séculos e 

meio ainda não se conseguiu. Por essa razão, é preciso produzir uma imagem de inferioridade 

do docente em relação às vozes legítimas que tomam o saber pedagógico como seu. Há um 

efeito uniformizante nesses discursos que denigrem a imagem docente, há uma regularidade, 

mas não significa os professores tenham se transformado como dito, despreparado e incapaz. 

As práticas diárias desmentem esses discursos. Esses saberes se aplicam apenas a uma parcela 

da sociedade que busca um discurso produtivo para controlar e justificar os motivos pelos 

quais a educação no país não é tomada como prioridade.  

Entendemos, pois, que os modos de identificação desse profissional é dotado de 

historicidade, seja ele (des)valorizado, (des)preparado, missionário. Entretanto, essas 

ilustrações que denigrem a docência não é inerência da profissão, por esse motivo é preciso 

romper com esses discursos negativos que insistem em instaurar o modelo estanque de 

profissional, conduzindo-o a autorregulação de suas condutas. Além disso, é necessário 

abandonar definitivamente a concepção de que há uma transparência na linguagem para 

pensarmos os ditos sobre o sujeito-professor como o acúmulo de discursos advindos das 

práticas sociais, as mesmas que instauram os embates discursivos. Eis que as vozes se 

colocam em conflito e em posição de luta e as razões pelas quais se lutam é que fazem que 

determinado discurso se torne aceito ou não. A posição-sujeito do professorado será, de 

acordo com essas práticas, o lugar em que os interesses se ancoram. O lugar do professor é a 

posição-sujeito vazia, preenchido pelas vozes que se levantam, se calam, refutam, corroboram 

saberes, se investem de verdade e se desmentem, constituem novos discursos pela retomada 

de outros, enquadrando o sujeito-professor como isto ou aquilo.  
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ANEXO B - CORPUS 

 

ENUNCIADO 1 - O julgamento social dos professores tem vindo a generalizar-se. Desde os políticos com 
responsabilidades em matéria educativa até aos pais dos alunos, todos parecem dispostos a considerar o professor 
como o principal responsável pelas múltiplas deficiências e pela degradação geral de um sistema de ensino 
fortemente transformado pela mudança social. Ora, mais do que responsáveis, os docentes são as primeiras 
vítimas. (ESTEVE, 1995, p. 104). 

 

ENUNCIADO 2 - O sacerdote e o professor são as duas alavancas principais em que carece apoiar-se esta 
provincia para o seu progresso. O ensino moral e religioso, a educação e o ensino literario, e com este o 
conhecimento dos meios de cultivar e conservar as relações sociais, melhorar as condições da existencia, a 
instrução: eis as bases do engrandecimento desta região tão opulenta de dons naturais, mas tão pobre de quem 
com patriotismo e devidamente as aplique’... Efetivamente bem poucos são os professores que nesta província 
dispõem de algumas habilitações. E isso é o peor, porque essas mesmas poucas habilitações, havendo zelo e 
dedicação para transmiti-las, já trariam um beneficio não pequeno; mas é justamente a dedicação que falta. 
Considerando o cargo apenas como um meio de vida, como um caminho facil para a mesa do orçamento 
desleixam muitos professores de suas obrigações (MONTEIRO, 1877). (grifo nosso) 
 

ENUNCIADO 3 - Então me preocupa muitíssimo a fala da maioria aqui, inclusive da secretária Betânia Ramalho, 
com todo respeito, que é: “não vamos falar da situação precária porque isso todo mundo já sabe” (GURGEL, 2011). 
(grifo nosso) 
 

ENUNCIADO 4 - Não basta crear um certo numero de escolas: é preciso para se conseguir o resultado desejado 
que á frente desses institutos sejam collocados professores idoneos, pessoas que reúnam os requisitos necessários 
ao bom desempenho das suas funções (PINTO, 1914).   
 

ENUNCIADO 5 - No entanto, pouco temos alcançado, porque ainda não possuimos um professorado educado 
convenientemente para a sublime missão do ensino. Mal retribuidos como são os cargos de professorado, 
dificilmente o governo encontra pessoal devidamente habilitado que queria consagrar-se a essa carreira tão 
afanosa. Emquanto não tivermos professores normalistas, vencendo ordenados mais compensadores, os esforços 
do governo serão inefficazes para melhorar esse ramo, um dos mais importantes da administração publica (LIMA, 
1906).  
 

ENUNCIADO 6 - Quanto de ponto de vista, que deve de presidir á refórma da instrucção publica no Imperio, 
entendemos que deve de ser unico para todos os ramos: preferir o que fôr essencial a tudo quanto fôr accidental, 
descentralizar a administração do ensino e elevar o magisterio á altura de sacerdócio (REIS, 1875, p. 20). 
 

ENUNCIADO 7 - Ainda não posso falar bem de todos estes empregados (professores), nem ao menos de sua 
maioria; e á vista de nosso estado ou falta de pessoal habilitado, o magistério continuará a ser entre nós salvas 
poucas exceções o apanágio dos indivíduos que se reconhecem incapazes de ganhar a vida de outro modo (LEY, 
1859). 

 

ENUNCIADO 8 - Haverá necessidade de abrir lhes as portas aos pretendentes incapazes, repelidos do commercio 
e das industrias, os quaes, para evitarem a miseria, se transformão em mestres interinos (SPINOLA, 1879).  
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ENUNCIADO 9 - Ser professor era a escolha possível no começo da vida profissional. Tornar-se professor aparece 
como a alternativa possível e exequível de sonhar-se médico, advogado, veterinário etc. (LAPO e BUENO, 2003, p. 
76). 

 

ENUNCIADO 10 - O sujeito se torna professor, no Brasil, por falta de opção, já que não conseguem entrar em 
outros cursos superiores (IOSCHPE, 2012). 

 

ENUNCIADO 11 - A instrucção publica e’ dada pelo Estado e pelos municipios. Pode se dizer que é incompleta, 
deficiente. Em geral os professores são pessoas pouco preparadas e que occupam  estes lugares, não por vocação 
mas como meio de vida. Raros tem a intuição do ensino e a dedicação necessaria a tão ardua e patriotica missão. 
Devemos todos sentir grande pesar em contemplar a instrucção publica tão pouco zelada, tão despresada 
(GOUVEA, 1911, p. 10-11). 
 

ENUNCIADO 12 – Os professores estão muito longe de comprehender a sua missão, não conhecem metodo algum 
de ensino; e naõ poderiam se instruir, quando o quizessem, porque todos os meios para isso lhes faltão, e 
sobretudo não teem, e nem podem ter apego algum a um serviço tão mal retribuido (SANTA CRUZ, 1858, p. 3).      

 

ENUNCIADO 13 - A escola realmente tem as qualidades extremas que denotam o modelo sacerdotal cantado pelo 
senso comum e o modelo paquidérmico desenhado pelas avaliações oficiosas, o educador reproduz as qualidades 
de sua escola, ora martirizando-se, ora aceitando a imolação nos altares das estatísticas. O educador que faz a 
educação é, por sua vez, pensado e dirigido; também o são os processos de efetivação, de avaliação e legitimação 
das qualidades educacionais que têm por parâmetro o objeto muito aquém da justiça política e social 
(MALHEIROS; SILVA, 2008, p. 10). 
 

ENUNCIADO 14 - Eu acho que o professor é o centro, não podemos achar que nós vamos conseguir alcançar uma 
educação de qualidade se o professor não tiver qualidade, então, o primeiro ponto é o professor, o segundo é o 
professor, e o terceiro é o professor. É a valorização simbólica desse professor [...]. Nós temos de ter orgulho de ter 
professor, e professor tem de ter orgulho da sua profissão, pra isso precisamos que ter bons salários, bons salários 
competitivos, precisamos ter uma carreira de professor, e precisa ter formação adequada (SETÚBAL, 2010). 
 

ENUNCIADO 15 – Será que eles sabem disso, que professor é um dom; é uma vocação. A pessoa nasce professor. E 
não tem que se envergonhar, a não ser do salário. [...] Professor é o construtor do país, do futuro, precisa de salário 
que lhe dê tranquilidade para viver e lecionar preparado, para que possa se vestir dignamente à altura da nobreza 
da profissão. Aliás, qual seria a mais nobre das profissões? A do advogado, que não deixa o inocente ser 
condenado? A do engenheiro, que não deixa o viaduto cair? A do médico, que não deixa o paciente morrer? Ou a 
do professor, que não deixa definhar o futuro? Professor é mais que vereador, que prefeito, que não lhe pagam, 
porque nem é profissão, é missão (GARCIA, 2014). 
 

ENUNCIADO 16 - Estamos aceitando a situação precária da educação como uma fatalidade. Estão me colocando 
na sala de aula com um giz e um quadro para salvar o Brasil? É isso? Salas de aula superlotadas com os alunos 
entrando a cada momento com uma carteira na cabeça porque não tem carteiras nas salas? Sou eu a redentora do 
país? Não posso. Não tenho condições. Muito menos com o salário que eu recebo. Tá certo? (GURGEL, 2011).  
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ENUNCIADO 17 - Dá a familia filhos trabalhadores, instruidos e dedicados; ao Estado cidadãos virtuosos e uteis; 
a Igreja fiéis, e ao céu santos; que trabalha simultaneamente para o tempo e para a eternidade; que, depois do 
sacerdócio, é o seu ministerio o mais augusto que possa o homem exercer, e nenhuma recompensa terrestre 
poderia remunerar dignamente (DALIGAULT, 1874, p. 4) 

 

ENUNCIADO 18 – O mestre deve ser do typo da moralidade, do amor ao estudo, da amizade; deve de tratar seus 
discipulos como filhos, tomar interêsse pelo aproveitamento deles e incutir-lhes no coração as virtudes civicas e 
domesticas e no espirito os estimulos do patriotismo, da abnegação e da generosidade (REIS, 1875, p. 16). 

 

ENUNCIADO 19 - O mestre, essa personagem continuadora dos santos e bons princípios do mundo [...]. Em todo 
mestre existe algo de transcendental , de luminoso , de vibrante. Sua figura que nos apresenta desde os primeiros 
dias da infância, figura principal de nossas preocupações infantis, gente que nos transmite nos caracteres da 
escrita as primeiras emoções da leitura, pessoa diferente das demais dentro do nosso mundo irreal de criança, tem 
sempre um pouco de anjo e um pouco de Deus (JORNAL DO BRASIL, 1950, p. 6). 

 

ENUNCIADO 20 - Não há maior exemplo de amor à sabedoria, de esforço, paciência, sinceridade, polidez, 
entusiasmo, otimismo, abnegação e sacrifício, de conscienciosa dedicação à inestimável tarefa de instruir e educar 
as gerações presentes e futuras. Dessa nobre missão depende, sem dúvida, o apuro da personalidade e do caráter 
dos educandos (JORNAL DO BRASIL, 1958, p. 15). 

 

ENUNCIADO 21 - O magistério primario é um verdadeiro sacerdocio. O padre zela pelo interesse espiritual 
guiando como um bom pastor, suas ovelhas pelo caminho da verdade, evita á cada passo, que elas se 
desencaminhem e se abysmem no erro, na piedade e na descrença. O professor, em seu turno, encarrega-se de 
derigir os primeiros passos da infancia, educando cuidadosamente seus alumnos, corrigindo, repreendendo seus 
delictos, e exhortando-os com bons exemplos, p.ª q~ sejão ou venhão à ser, um dia, homens de bem; vá-lhes os 
primeiros princípios de moral e ensina-lhes à distingnir o bem do mal. [...] As Escholas Normaes são pr assim 
diser, o purificadouro do professorado. [...] Não ignoramos q a missão é árdua; si a abraçamos cumpramos o 
nosso dever e por elle nos sacrifiquemos (SALGADO, 1875).  

 

ENUNCIADO 22 - O magisterio primario é, de todas as ocupações do homem, a mais nobre e a mais santa depois 
do sacerdócio, ao mesmo tempo que é a ocupação mais ingrata e cheia de resposnsabilidades [...]. É a ocupação 
mais santa porque, livre das ambiçoes mundanas, de interesses mesquinhos, só trata de dar à sociedade cidadãos 
virtuosos e ao Céu santos, completando assim a obra de Deus. É a ocupação mais ingrata porque o homem que a 
ela se dedica inteiramente vive como que isolado da sociedade, onde encontraria divertimentos, prazeres e gosos se 
outra fora sua ocupação; porque o homem que a ela se entrega, depois de passar uma vida cheia de privações, pois 
que faltam-lhes quase sempre recursos pecuniários, não vê sua velhice senão a continuação de tais privações e 
talvez mesmo a miséria (ADRIEN, 1875).     

 

ENUNCIADO 23 - Essa nobilizante missão comparada a um autêntico sacerdócio não deve deixar de ser 
recordada [...], agrada-nos comparar o magistério ao sacerdócio em ambos o espírito do sacrifício deve 
preponderar. Em ambos a vocação deve se sobrepor aos interesses. Em ambos o interesse deve ser dominado pelo 
altruísmo (JORNAL DO BRASIL, 1952). 
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ENUNCIADO 24 - A primeira condição para o melhoramento do ramo do serviço publico que nos occupa è o 
noviciado de quem quer dedicar-se ao sacerdocio da instrucção da mocidade. Cumpre instruir e educar o mestre 
antes de entregar-lhe a creança. [...] Admitir no corpo docente indivíduos sem instrucção, sem vocação para o 
magistério, de moralidade duvidosa, que não tem coragem para o trabalho, é, permitti-me a expressão figurada, 
envenenar as primeiras fontes da instrucção publica. Ahi encontrareis a rasão primordial do atraso em que se 
acha a província em materia de instrucção (SPINOLA, 1880, p. 24). (grifo nosso) 
 

ENUNCIADO 25 - Não é falta de habilitações do professorado que contribue para o máo estado da instrucção 
primaria, porque alguns delles teem conhecimentos muito superiores aos exigidos, e a quasi totalidade possue 
conhecimento completo das materias que ensina; e se um ou outro manca em alguma dellas, esta muito em tempo 
de igualar-se a seus collegas. O que nos parece, é que nem todos teem consciencia da importancia da sua missão; 
que nem todos calculam a tremenda responsabilidade que sobre elles pesa: que nem todos conhecem o alcance da 
menor falta que pratiquem, e que nem todos avaliam que essas faltas, além da infracção dos seus deveres, 
offendem o Filho de Deos, que honrou os meninos quando desceu á terra, e atrazam o progresso do seu paiz  
(COSTA, 1872, p. 160). 
 

ENUNCIADO 26 – Não basta, Srs., como vós perfeitamente sabeis, que um Mestre seja exacto em leccionar por 
todo espaço de tempo , que os Regulamentos marcao ; não basta que elle ensine todas as materias que a Lei 
designa : deveres mais sublimes e de maior importancia tem a cumprir aquelle , a quem está confiada a educação 
moral e religiosa da mocidade , aquelle que tem de dirigir o desenvolvimento de sua intelligencia , de comunicar-
lhe as primeiras noções do bem , e do mal , do justo e do injusto , de indicar-lhe finalmente a estrada , que pode 
condusir o homem á verdadeira felicidade (VEIGA, 1840).  
 

ENUNCIADO 27 – Não deve haver, nos 510 milhões de quilômetros quadrados deste nosso planeta solitário, um 
grupo mais obstinado em ignorar a realidade que o dos professores brasileiros. O discurso é sempre o mesmo: o 
professor é um herói, um sacerdote abnegado da construção do mundo melhor, mal pago, desvalorizado, 
abandonado pela sociedade e pelos governantes, que faz o melhor possível com o pouco que recebe. Hoje faço 
minha última tentativa de falar aos nossos mestres (IOSCHPE, 2014). 
 

ENUNCIADO 28 - Minha mãe foi professora primária quando ser professor era motivo de orgulho, especialmente 
para a família. Ingressei no magistério à época de sua aposentadoria e, para surpresa, me vi numa situação bem 
diferente: as pessoas se espantavam e às vezes faziam até gracejos de minha escolha profissional (NOVAES, 1987, 
p. 9). 
 

ENUNCIADO 29 - Em épocas, como a nossa, em que grandes mudanças numas e noutras se operem, mais 
necessário se faz que os mestres reforcem sua consciência profissional. Desenvolvê-la significa aperfeiçoar-se, isto 
é, valorizar a profissão, valorizando cada um, a si mesmo (LOURENÇO FILHO, 1960, p. 39). 
 

ENUNCIADO 30 - Eu gostaria de pedir aos senhores, inclusive, que se libertem dessa concepção errônea, 
extremamente equivocada, isso eu digo com propriedade, sou eu que estou lá, inclusive além, propriedade maior 
até que os grandes estudiosos. Parem de associar qualidade de ensino da educação com o professor dentro da sala 
de aula, parem de associar isso daí. Porque não tem como você ter qualidade em educação com professores três 
horários dentro de sala de aula (GURGEL, 2011). (grifo nosso) 
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ENUNCIADO 31 – Os professores estão falhando em sua tarefa mais simples, que é transmitir conhecimentos e 
desenvolver as capacidades cognitivas de seus alunos. Não sou eu nem os testes nacionais e internacionais de 
educação que atestam isso: são os próprios professores (IOSCHPE, 2012). 
 

ENUNCIADO 32 – O professor, nesse contexto, por ser um profissional que atua diretamente com o aluno dentro 
da sala de aula, vai sendo responsabilizado pelo fracasso do ensino, ficando relegado a um segundo plano, 
aspectos de ordem política e econômica que acabam sendo fatores imprescindíveis para o alcance da qualidade da 
educação (GUIMARÃES, 2013, p. 14). 
 

ENUNCIADO 33 – Prestes a concluir diremos ao senhor doutor que nem de leve entrou em nosso proposito a 
censura, só que lhe pedimos é que faça sempre justiça aos bons desejos dos professores, e não como os nossos 
governos de todos os tempos que vendo-se obrigados a confessar o estado lastimoso e miserando do ensino 
publico, e não querendo attribui-lo á incuria de seus predecessores e procurando uma victima para servir de 
causa, lançam maõ do misero professor publico, bode expiatorio que carrega as culpas destes modernos israelitas 
– agnus-Dei qui tollit peccata ministrorum, estampa,-lhe na fronte um ecce (eis) e dizem: - Eis ahi a causa, é o 
professor público (CUNHA, 1872).  
 

ENUNCIADO 34 - Cumpre também confessar, o mestre aprende a ensinar e em que peze aos nossos professores é 
força reconhecer que nenhum progresso temos feito na instrucção das massas populares. Apressemo-nos a 
accrescentar -  a culpa não é dos professores; è de falta de modelos e da carestia de livros em lingua vernacula para 
a vulgarisação  dos processos empregados no ensino (LUZ, 1872, p. 81).      
ENUNCIADO 35 – Professores que, mal pagos, mal estimulados, são mal preparados, desanimados, exaustos e 
desinteressados. Atenção: há para tudo isso grandes e animadoras exceções, mas são exceções, tanto escolas 
quanto alunos e mestres. O quadro geral é entristecedor (LUFT, 2012). 
 

ENUNCIADO 36 - Os professores, salvas algumas poucas excepções, não tem os conhecimentos necessarios para 
desempenharem seos deveres, e impossivel seria preencher todas as Cadeiras creadas na Provincia, com homens 
professionaes, revestidos de todas as habelitações exigidas pelas Leis em Vigor. A falta0 de homens que exerçaõ 
dignamente o Magisterio He hum mal, que affecta poderosamente o progresso da instrucçaõ (RAMALHO, 1846). 
 

ENUNCIADO 37 – Os defeitos do ensino primario não estão nos seus programas, nem na organização do seu 
curriculum; estão no professor. Deste é o methodo do ensino, delle essa tehcnica indefinivel de captar o interesse 
infantil, delle esse tecido intellectual, plástico, sensivel e irradiante, em que as noções trabalham o seu corpo visivel 
e de cujas substancia de idéas, tornando-se concretas, intuitivas e palpáveis, improvisam essa espécie de maõs ou 
prolongamente presencies, que lhes possibilitam apropriar-se da realidade e da vida, incorporando-se ás cousas. 
Sem isto não haverá ensino primario e isto só os professores convenientemente preparados poderão dar 
(CAMPOS, 1941, p. 30-31). (grifo nosso) 
 

ENUNCIADO 38 – “A escola é tão boa quanto seus professores.” Raras afirmativas encontram tanto consenso 
entre leigos, pesquisadores, ideólogos e agnósticos. Infelizmente, eles concordam por ser excessivamente vaga, 
cada um pondo suas próprias interpretações. Sendo eu um incurável pesquisador, vejamos o que dizem os 
estudos. Primeiro, há que traduzir: professor bom é aquele cujos alunos aprendem mais. Portanto, o caminho das 
luzes consiste em perguntar que características dos professores estão associadas ao maior aprendizado dos alunos 
(CASTRO, 2014). (grifo do autor) 
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ENUNCIADO 39 - Quando você tem na sociedade uma percepção de que primeiro, a qualidade da escola tá boa, 
segundo, as grandes vítimas são os professores, então todo discurso de mobilização, de exigência desse alunado e 
de seus pais, vai não pra obter resultados pra si, pra seus filhos, mas pra melhorar as condições do professorado. 
Então não há uma exigência, a sociedade brasileira não entende o diretor e o professor da escola como um 
funcionário seu, que tem que cumprir resultados, de que cujo salário é fruto do seu imposto, do seu trabalho. Ele 
entende como alguém como quase que fazendo um favor, um sacerdócio e, coitadinho, tá sofrendo, não ganha o 
que chega e a gente precisa melhorar isso. E na realidade, a conversa deveria ser o oposto, deveria ser: nós estamos 
pagando muito pra esse sistema, não, claro, pro professor, obviamente, mas precisamos cobrar um resultado, uma 
entrega de resultado muito melhor do que nós temos (IOSCHPE, 2011).   

 

 ENUNCIADO 40 - Mas, ante o modelo atual, obviamente fracassado, em que o professor é contratado por 
concurso no início da carreira e depois fica esquecido em sua sala de aula, fazendo o que bem entender e sendo 
promovido por nível de estudo e experiência, o horizonte descortinado por essa pesquisa é bem mais promissor. 
Precisamos encontrar e premiar os bons professores. E ter ferramentas objetivas e mensuráveis para tirar os maus 
profissionais da sala de aula. Sem isso, dificilmente sairemos dessa pasmaceira (IOSCHPE, 2013). 
 

ENUNCIADO 41 - As condições da instrucção primaria nessa corte estão ainda longe de satisfazer as necessidades 
sociaes [e que se tanto ocorria era] por falta de bons professores (SOUZA, 1868).  
 

ENUNCIADO 42 - Nossa categoria passa por uma desmoralização: somos incompetentes, somos 
descomprometidos, somos uma categoria muito heterogênea. A culpa está em todos, menos no poder que gera 
essa situação (DOTTI, 1992, p. 24-25).  

 

ENUNCIADO 43 - A necessidade pois de huma lei, que a fomente e proteja (a instrução pública), e que dando-lhe 
uniformidade, sugeite os Professores á huma escrupulosa fiscalisação, e habilite o Governo a demitir os inhabeis, 
para fazer ocupar as cadeiras pela circunspecção e habilidade, he por vós reconhecida, e palpada, e ao vosso 
patriotismo cabe a gloria de applicar meios, com os quaes se consiga seu melhoramento (PEREIRA, B., 1837, p. 4).   
 

ENUNCIADO 44 - O professorado superior continuará a ser formado auto-ditacticamente, com o adminiculo dos 
cursos de extensão universitária e das conferencias de sábios estrangeiros, contractados para tal faina 
(MAGALHÃES, 1936, p. 17). 
 

ENUNCIADO 45 - Pois bem, um facto similhante acaba de dar-se entre nós: a Instrução Publica sopra a todos os 
ventos que o professorado primario na côrte é ignorante; e dá tal força a seus pulmões, que suppõe já poder cantar 
victoria plantando seus estandartes triumphantes sobre as cinzas já frias da dignidade de uma classe inteira, a 
quem insulta (FRAZÃO, 16/6/1872, p. 79).  
 

ENUNCIADO 46 – A classe talvez a mais importante dos servidores do estado, vive oprimida, ludibriada, 
escarnecida, e o que mais é humilhada pela injustiça em que os poderes do estado a apelidão constantemente de 
ignorante. Ainda segundo o Manifesto, não há ministro novo que não diga no seu primeiro relatório que somos 
ignorantes, e que depois não modifique o seu juízo reconhecendo a injustiça que nos fez! (FRAZÃO, 1871, p. 19). 
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ENUNCIADO 47 - O Ministério da Educação treinando professores para que os professores possam até saber das 
coisas que vão falar e não ter simplesmente voz para gritar, ter sim instrumentos para ensinar e para eles próprios 
aprenderem. É um novo Brasil, um Brasil que infelizmente tem que escutar ecos do passado (CARDOSO, 2001, p. 
92). 
 

ENUNCIADO 48 - O avanço que se espera da educação não depende apenas da necessária melhoria das condições 
materiais e salariais do professor e do conhecimento das disciplinas a serem lecionadas. Ensinar exige técnicas 
específicas. Para tornar as aulas mais atrativas e eficazes, cumpre levar aos docentes os métodos necessários à 
transmissão de conteúdos e à motivação dos estudantes. [...] Uniformização semelhante dos métodos de ensino e 
melhor treinamento dos professores são também recomendáveis para elevar a qualidade do ensino (Folha de S. 
Paulo, 2010).  
 

ENUNCIADO 49 - Para piorar, muitos professores não têm a preparação mínima para a disciplina ensinada.  
Como consertar isso? Vejamos uma dieta mínima, inda que politicamente impopular: 1 – limitar dramaticamente 
as disciplinas obrigatórias, ficando com português, matemática e pouco mais; 2 – redefinir as ementas, de forma 
que as exigências sejam explícitas e estejam ao alcance do aluno real; 3 – variar os níveis de exigência, de acordo 
com o perfil dos alunos; 4 – diversificar, para atender às preferências dos alunos, pela oferta de “sabores” 
diferentes (humanidades, ciências naturais, biológicas etc.); 5 – enfatizar a aplicação das teorias em projetos e 
exercícios práticos (impossível com o dilúvio curricular de hoje). Note-se que não é profissionalização; 6 – 
simplificar o acesso e mesmo encorajar excelentes profissionais sem licenciatura a ensinar as matérias afins à sua 
área (engenheiros, médico, advogados, farmacêuticos etc.); 7 – aumentar a jornada escolar, em pelo menos uma 
hora, para todos os alunos da escola, não apenas para um grupelho (CASTRO, 2011a, p. 98). 
 

ENUNCIADO 50 – Qualquer professor que adotar práticas hoje recomendadas terá alunos que vão aprender 
muito mais. São técnicas simples, que não requerem equipamentos nem malabarismos metodológicos. No caso, 
obtêm melhores resultados os professores que passam e corrigem o dever de casa, explicam a matéria até os 
alunos entenderem, mostram para que serve o aprendido e indicam livros de literatura. [...] e são práticas fáceis de 
aprender e adotar. [...] Os procedimentos são de fácil incorporação em sala de aula e seu impacto é maior do que 
tudo o mais que conhecemos. Pode ser difícil convencer alguns professores a mudar suas práticas. Mas, pelo 
menos, isso está no campo do possível, em contraste com as alternativas imexíveis (CASTRO, 2014). 
 

ENUNCIADO 51 - Várias razões explicam o cenário de terra devastada – a começar pelo despreparo dos 
professores. A maioria deles desembarca na sala de aula sem nenhuma estratégia para despertar o interesse de 
jovens inseridos em um mundo no qual o saber enciclopédico deixou de fazer sentido diante da internet. Na 
verdade, as deficiências de nossos mestres começam no nível mais básico. Os egressos das faculdades de pedagogia 
e das licenciaturas sabem pouco, ou nada, de didática, já que 80% dos que aprenderam foram teorias obsoletas 
permeadas de bordões ideológicos (BETTI, BARRUCHO, BRASIL, 2011). 
 

ENUNCIADO 52 – Já virou consenso que no Brasil os professores são mal formados e que não adianta aumentar 
radicalmente os salários porque ele não vai conseguir ser um professor melhor (IOSCHPE, 2011). 
 

ENUNCIADO 53 – O resultado é trágico. Hoje são formados nas faculdades de educação não apenas os 
orientadores, mas a esmagadora maioria dos que vão ser professores de sala de aula (CASTRO, 2008). 
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ENUNCIADO 54 – Nota zero para a formação recebida pelos professores em geral (CASTRO, 2002).  
 

ENUNCIADO 55 – Art. 7º - Os professores que abrirem Escolas, sem que sejaõ devidamente habilitados, seraõ 
suspensos ate que se habilitem, e multados pela primeira vez em vinte e cincoenta mil réis; incorrendo nas 
reincidencias, em multa dobrada, alem da suspensaõ, e da pena de oito a trinta dias na prisão (Lei nº 13 de 23 de 
junho de 1835). 
 

ENUNCIADO 56 - Professores mal pagos, sem metodo uniforme, absoluta ausencia de noções pedagógicas – não 
tem produzido benefícios que justifiquem as despesas (O TOCANTINS, 1886). 
 

ENUNCIADO 57 – Não deve o professor deixar sem resposta nenhuma a pergunta feita por um aluno, para que o 
aluno não perca o entusiasmo, não se aborreça mas continue desenvolvendo a sua atividade. O professor na escola 
nova torna-se aluno, porque aprende da criança, o que deve ensinar. É ele o aluno mais velho (OLIVET, 1936). 
 

ENUNCIADO 58 – Só por uma preparação adequada, pode o professor orientar devidamente a aprendizagem do 
aluno, conseguindo de modo pleno o que deseja. Não basta saber para ensinar. É precisa saber suscitar o interêsse 
dos alunos, aproveitar-lhes as tendências, dispô-los, enfim, ao trabalho produtivo (LOURENÇO FILHO, 1945, p. 
320). 
 

ENUNCIADO 59 - O aperfeiçoamento torna-se ação continuada e progressiva: visamos a um objetivo que, uma 
vez alcançado, servirá de meio ou recurso para outro mais alto e, assim, sucessivamente (LOURENÇO FILHO, 
1960, p. 40). 
 

ENUNCIADO 60 - Ampliar e garantir as políticas e programas de formação inicial e continuada dos profissionais 
da educação, sobre gênero, diversidade e orientação sexual, para a promoção da saúde e dos direitos sociais e 
reprodutivos de jovens e adolescentes e prevenção de doenças (CONAE, 2013, item 1.2). 

 

ENUNCIADO 61 - Implementar programas específicos para a formação de profissionais da educação nas escolas 
do campo, dos povos indígenas, comunidades quilombolas, dos povos da floresta, dos povos das águas, ciganos, 
para a educação especial, populações tradicionais e demais segmentos (CONAE, 2013, item 1.26). 
 

ENUNCIADO 62 - A professorinha de outrora/ Que permanece em nossa memória/ As velhas sabatinas do 
colégio/ Relíquias do antigo magistério/ Hoje... Tudo está tão diferente/ O ensino em decadência (SAMBA-
ENREDO, 1992). 
 

ENUNCIADO 63 - Contrariando os saudosistas, afirmo que a educação no Brasil nunca foi grande coisa, 
mediocridade percebida apenas por espíritos mais alertas (CASTRO, 2012). 
 

ENUNCIADO 64 - Alguns diretores de escolas públicas falam com nostalgia do velho curso Normal, no qual se 
aprendia a dar aula. Foi substituído por faculdades de Educação, para formar orientadores nas escolas, e pelos 
Institutos Normais Superiores, para formar os professores de sala de aula (CASTRO, 2008, p. 24). 
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ENUNCIADO 65 – Especialistas, entre os quais o senhor, pregam que uma reforma educacional eficaz se faz com 
receitas consagradas – ou seja, sem invencionices. Quais são os ingredientes para o avanço? O primeiro é uma 
política para atrair pessoas de bom nível ao magistério. Desde a década de 60 há um rebaixamento do nível do 
pessoal, e a qualidade do ensino depende essencialmente do professor. O segundo ingrediente é a gestão do 
sistema. Uma boa gestão produz equidade: todas as escolas de uma mesma rede funcionam segundo o mesmo 
padrão (OLIVEIRA, 2012).  
 

ENUNCIADO 66 - Em suas funções escolares, a maioria dos professores é ainda hoje quasi o mesmo que era ha 
meio seculo, e pode-se ate dizer que, quanto a solicitude perseverante e assidua com que elle deve constituir-se a 
alma do ensino, tem havido manifesta retrogradação (PEREIRA, M., 1892, p. 22).   
 

ENUNCIADO 67 - O professor brasileiro é um herói. Batalha com afinco contra tudo e todos em prol de uma 
educação de qualidade em um país que não se importa com o tema, ensinando em salas hiperlotadas de escolas 
em péssimo estado de conservação. Tem de trabalhar em dois ou três lugares, com uma carga horária exaustiva. 
Ganha um salário de fome, é constantemente acusado pela indisciplina e desinteresse dos alunos e não conta com 
o apoio dos pais, da comunidade, do governo e da sociedade em geral (IOSCHPE, 2007). 
 

ENUNCIADO 68 - Se você tem lido a imprensa brasileira nos últimos vinte anos, provavelmente é assim que você 
pensa. Permita-me gerar dúvidas [...]. Surge o questionamento: se a carreira de professor é esse inferno que se 
pinta, por que tantas pessoas optam por ela? Pior: por que esse interesse aumenta ano a ano? Seria uma categoria 
que atrai masoquistas? Ou desinformados? A resposta é mais simples: porque a realidade da carreira de professor 
é bastante diferente da imagem difundida. [...] O que os representantes da categoria não costumam mencionar 
são as vantagens da profissão: as férias longas, a estabilidade no emprego e o regime especial de aposentadoria 
(80% são funcionários públicos) e, sobretudo, a regulamentação frouxa (IOSCHPE, 2007). 
 

ENUNCIADO 69 - Meos illustres antecessores tem todos lamentado a falta de pessoal habilitado para o 
magistério. Que providencias se há tomado, administrativas ou legislativas, que medidas se tem realisado para se 
obter a habilitação do professor? E não basta cuidar-se somente do noviciado. Cumpre remunerar bem o mestre e 
garantir-lhe a carreira. Ninguem quererá ter o trabalho com o noviciado e dedicar-se ao magistério sem uma 
conveniente remuneração e sem que seo futuro seja garantido (SPINOLA, 1879, p. 17).  
 

ENUNCIADO 70 - O estado actual da instrucção publica, com magoa vos digo naõ he satisfactorio, nem tenho 
esperanças de que neste interessante objecto se possa em pouco tempo obter algum melhoramento (RAMALHO, 
1846, p. 12). 
 

ENUNCIADO 71 - Os professores, salvas algumas poucas excepções, não tem os conhecimentos necessarios para 
desempenharem seos deveres, e impossivel seria preencher todas as Cadeiras creadas na Provincia, com homens 
professionaes, revestidos de todas as habelitações exigidas pelas Leis em Vigor. A falta de homens que exerçaõ 
dignamente o Magisterio He hum mal, que affecta poderosamente o progresso da instrucçaõ (RAMALHO, 1846, p. 
12). 
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ENUNCIADO 72 - A legislação que regula essa materia, sendo ainda muito defeituosa, e imperfeita, reclama ser de 
novo examinada, e corrigida. Os ordenados dos professores são muito limitados para compensar ao trabalho 
daqueles que tiverem a instrucção necessaria, e se dedicarem seriamente as funcções de seo cargo e as attribuições 
do Governo são muito escassas para corrigir os abusos, que os Professores imperitos, ou desleixados commetterem 
em taõ importante serviço (RAMALHO, 1846, p. 12). 
 

ENUNCIADO 73 - Melhorar a condicçaõ dos Professores, he dest’artes convidar aos talentos a esta profissão, 
alargar as atribuições do Poder Administrativo para poder com successo melhorar a instrucção da mocidade, saõ 
as bazes que deveis ter em vista, quando tiveres de alertar as leis existentes (RAMALHO, 1846, p. 12).  
 

ENUNCIADO 74 - O triste e deploravel estado em que se achão as Escolas Menores em todas as Capitanias do 
Brasil, pela falta de systhema comque se achão estabelecidas as Cadeiras necefarias para a Instrucção publica, 
pede qualidade das mesmas, em que pouco se attendeo ao que mais era necefario, no Local onde se estabelecias as 
sobreditas Cadeiras, pela falta de huma norma fixa, e arrazeada para a nomeação, e escolha dos mesmos 
Professores, e para a permanente inspecção sobre o cuidado, atividade, e zelo com que os Professores cumprem as 
suas obrigaçõens, e finalmente pela falta de proporção entre as Cadeiras que se estabeleceras, as rendas e 
produtos de Subsidio Literario, que deve servir ao pagamento dos seus Honorarios (PRINCIPE JOÃO, 1799). 
 

ENUNCIADO 75 - Os jornalistas encontraram um quadro calamitoso na rede de ensino oficial: falta de material 
escolar, professoras sem formação adequada e mal remuneradas, burocracia, desperdício e alunos 
desinteressados. Nas escolas particulares, frequentadas pelos alunos da classe média, a situação é melhor, mas não 
muito. Nelas, muitas professoras são despreparadas, se passa pouco tempo nas salas de aula e os alunos não 
valorizam os estudos (CARTA AO LEITOR, 1991). 
 

ENUNCIADO 76 - Art. 16 – Poderá o Presidente da Provincia marcas aos professores do gráu inferior a mesma 
gratificação, determinada para os do gráu superior no artigo 20 da Lei, quando aquelles se distinguirem, durante 
dez annos de magistério, por sua capacidade professional, e zelo, e pelo crescido numero de alumnos, que 
frequentarem com aproveitamento as suas escolas. Poderá tambem, dadas as mesmas circunstancia, elevar até 
outro tanto a gratificação dos professores do 2º gráu. Em ambos os casos, ficará o acto dependente da approvação 
da Assemblea Provincial. Taes gratificações seraõ, porém, suspensas, logo que os professores deixarem de as 
merecer  (Regulamento da Lei nº 203, de 27 de outubro de 1851). 
 

ENUNCIADO 77 - Então se dá o momento-chave para entendermos nosso sistema educacional: o professor sai da 
universidade, passa em um concurso, chega à sala de aula e, na maioria dos casos, fracassa. Seus alunos não 
aprendem. Esse professor poderia entrar em crise, poderia buscar ajuda, poderia voltar a estudar, poderia ter 
planos de apoio de sua Secretaria de Educação. Mas nada disso costuma acontecer, porque não há sanção ao 
professor ineficaz, nem incentivo ao professor obstinado. O professor que fracassa continuará recebendo seu 
salário, pois tem estabilidade. Seguirá, inclusive, sendo promovido, pois na maioria das redes a promoção se dá 
por tempo de serviço ou titulação, não por mérito (IOSCHPE, 2012). 
 

ENUNCIADO 78 – Diz-se todas as facilidades á entrada para o Magisterio a pessoas pouco habilitadas, e logo que 
lhes passa o Titulo, não ha mais remedio que atural-as toda a vida, que tudo são obstaculos á sua demissão, por 
mais relaxada e immoral que seja a sua conducta (ANDREA, 1849, p. 5)   
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ENUNCIADO 79 - Atesto, q o Proffesor de primeiras letras neste Arrayal Joaquim José Xavier, hé homem Cazado, 
de bons costumes, e cumpre exactamente os deveres de Mestre, ensinando, efetivamente, afim ler, escrever, como a 
doutrina Christam, e q afim ser verdade [...] aprezente somente por mim assignada (FERREIRA, 1821).  
 

ENUNCIADO 80 - A lógica é inapelável: como os professores não aprenderam a ensinar, os alunos não aprendem 
o que deveriam aprender (CASTRO, 2008). 
 

ENUNCIADO 81 - Os professores ainda conduzem suas aulas guiadas muito mais pelas próprias ideologias do 
que por conhecimento científico. Na prática, eles escolhem seguir linhas pedagógicas motivados por nada, além de 
crenças pessoais e deixam de enxergar aquilo que as pesquisas apontam como verdadeiramente eficaz 
(SCHLEICHER, 2008). 
 

ENUNCIADO 82 - Não sabemos se o sr. Professor já seu ao trabalho de ler o regulamento, cremos que não, pois do 
contrário seria mais cumpridor de seus deveres; e para provarmos não é preciso adulterar fatos [...] nos dias que 
amanhece chovendo, deixa-se ficar em caza, ouvindo o canto de seus passarinhos, embora as pobres crianças 
vaguem pelas paredes da matriz, molhadas, até as 10 ou 11 horas, em que o sr. F., da-se a honra de chegar a aula, 
isto porem como não vai o matar, o sr. F., depois de ensinar aos meninos, o melhor meio de rifar bodes, pegar Tiés, 
descompor-se uns aos outros, retira-se a 1 hora ao som da gritalhada, tanto da sua, como dos seus discipulos, que 
na rua esgrimem-se a pontapés e bofetões [...].  
S. Exª o Sr. Presidente da Província, a bem do ensino público primário, bem pudera nos livrar de tamanho mestre, 
afastar para longe desta Capital este incommodo trem que não ensina e nem pode ensinar, porque, coitadinho, 
não tem habilitações, nem força moral, elementos indispensáveis ao ensino dos meninos (CARTA DE PAIS, 1880).  
 

ENUNCIADO 83 – Como a profissão é desprestigiada, a maioria daqueles que escolhem trabalhar como professor 
o faz porque o curso superior na área é mais fácil de entrar, barato e rápido [...]. O pobre que estuda no caos que é 
hoje a escola pública, vê na pedagogia uma das poucas opções possíveis de chegar ao ensino superior. Muitos não 
escolhem a carreira por vocação, mas, sim, porque é onde dá para entrar (LEÃO, 2008). 
 

ENUNCIADO 84 - Deos me dá hums súbditos todos tam pobres e miseráveis que quaze se naõ destinguem dos 
mendigos que pedem pelas portas. E, como naõ ha outros, hé indispensável servir destes e dar-lhes tudo quanto hé 
necessario, para exercitarem o magisterio com decensia de vida preciza, para conservar o respeito do lugar e tam 
bem desimpenhar ofissio de Professores Regios (ALMEIDA. 1760).                                                              
 

ENUNCIADO 85 - Volto a dizer que o professor é massacrado diariamente e precisa expor seus dramas para 
melhorar suas condições de trabalho (DIMENSTEIN, 2010). 
 

ENUNCIADO 86 - Os professores são maltratados pelo público, por causa de alguns poucos que são fracos, 
desmotivados ou negligentes, trazendo má reputação à classe. Sem eles, a imagem da profissão seria engrandecida 
(CASTRO, 2012).  
 

ENUNCIADO 87 - Você seria capaz de descrever as qualidades daquele professor especial que teve no passado, de 
forma que os atributos dele pudessem ser copiados por todos os outros professores em atividade? Essa é uma 
pergunta difícil. Vou fazer uma pergunta fácil: você teve algum professor especial, que fez diferença na sua vida? 
(IOSCHPE, 2013). 
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ENUNCIADO 88 – Não ha effeito sem causa : e segundo creio não é por falta de dinheiro gasto, para se conseguir 
a boa instrucção da mocidade, nem por falta de abundancia de escolas, que a instrucção está em atrasamento ; a 
causa única desse mal, segundo eu  entendo, é que a maior parte dos mestres ainda precisavão voltar para a 
escola, e que em todas as outras aulas ha muita falta de de professores e lentes, que tivessem sido ao menos 
discipulos acreditados em quanto as frequentavão: e quem não sabe não pode ensinar (MOTTA, 1862, p. 18). 
 

ENUNCIADO 89 - tem gente que faz chip/tem gente que faz site/tem gente que faz gente/ que faz chip, /que faz 
site. Tem gente que faz banco/tem gente que faz banca/tem gente que faz gente que faz banco, /que faz banca. 
Tem gente que faz letra/tem gente que faz som/tem gente que faz gente que faz letra,/que faz som. Tem gente que 
faz vida/tem gente que faz sonho/tem gente que faz gente que faz vida,/que faz sonho. Tem gente que faz aço/tem 
gente que faz traço/tem gente que faz gente que faz aço,/que faz traço. Tem gente que faz compra/tem gente que 
faz venda/ tem gente que faz compra/que faz venda. Tem gente que faz ida,/tem gente que faz volta,/tem gente 
que ida/que faz volta.  Professor Professor é a profissão que faz todas as profissões. Respeite, admire, reconheça. 
Uma campanha da Globo e de todos os alunos do Brasil (CAMPANHA PELA VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR, 
2013). 
 

ENUNCIADO 90 - A base de toda conquista é o professor/A fonte de sabedoria, um bom professor/ Em cada 
descoberta, cada invenção/ Todo bom começo tem um bom professor/No trilho de uma ferrovia… (um bom 
professor)/ No bisturi da cirurgia…(um bom professor)/ No tijolo, na olaria, no arranque do motor/ Tudo que se 
cria tem um bom professor/ No sonho que se realiza…(um bom professor)/ Cada nova ideia tem um professor/ O 
que se aprende, o que se ensina…(um professor)/ Uma lição de vida, uma lição de amor/ Na nota de uma 
partitura, no projeto de arquitetura/ Em toda teoria, tudo que se inicia/ Todo bom começo tem um bom professor/ 
Tem um bom professor (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2011).  
 

ENUNCIADO 91 - O professor deve ser mais do que um mestre, um despertador de interêsse e de energia, um 
criador de alegria pelo trabalho, um estimulador de atividades adormecidas, uma força viva que domina os alunos 
colaborando com êles, orientando suas tendências pessoais e tirando partido de seus próprios defeitos para a 
expressão original de seu pensamento (BARBOSA, E., 1940, s.p). 
 

ENUNCIADO 92 – Pouquíssimos professores têm ou vocação ou tempo para inventar boas aulas. [...] Ao contrário 
do que se pensa, tudo isso pode ser feito por outrem, sem engessar o ensino. Nesse caso, o que mediocriza o ensino 
são as perguntas improvisadas, que acabam por requerer apenas dotes de memória. Perguntas e exercícios bem 
concebidos, pelo contrário, podem dar asas à imaginação. Em suma, quanto melhores e mais detalhados os 
materiais disponíveis, mais o professor pode se preparar para o momento da aula, ajudando a afastar o Brasil de 
um ensino catastrófico. E, no fundo, a aula é o elo mais nobre e crítico do processo do ensino (CASTRO, 2011b). 
 

ENUNCIADO 93 - Virou, mexeu, virou, mexeu é o professor (SARDEMBERG, 2010).  
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ANEXO C – CRONOLOGIA DO CORPUS 

 
 

 

1760 1851 1874 1911 1958 2003 

1799 1854 1875 1914 1960 2007 

1821 1858 1877 1936 1987 2008 

1835 1859 1879 1940 1991 2010 

1837 1862 1880 1941 1992 2011 

1840 1868 1886 1945 1995 2012 

1846 1871 1892 1950 2001 2013 

1849 1872 1906 1952 2002 2014 
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