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RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar os sentidos de docência nos discursos de professores universitários
aposentados. Para isso, filiamo-nos à Análise de Discurso pecheutiana, que concebe o discurso como efeitos
de sentidos entre sujeitos inscritos numa dada conjuntura histórica. Para coletarmos os dados da pesquisa,
realizamos entrevistas com cinco professores aposentados da Universidade Federal de Alagoas. Em seguida,
procedemos aos recortes significativos das entrevistas e às análises das sequências discursivas, considerando
os discursos dos docentes como processos engendrados nas práticas sociais capitalistas do Estado brasileiro.
Desse modo, em nosso gesto de interpretação, constatamos, ao desvelarmos os mecanismos ideológicos de
produção de sentidos, que os discursos sobre docência materializados na fala de professores aposentados
reproduzem sentidos de docência como transmissão de conhecimento e como serventia à sociedade. Por
outro lado, em sua constitutiva contradição, os processos discursivos negam sentidos dominantes de docência
como sacerdócio. Nesse complexo movimento, os dizeres se entrelaçam numa rede de sentidos,
constituindo-se, ao mesmo tempo, como efeito e trabalho das/nas relações sócio-históricas.

Palavras-chave: Discurso. Docência. Sentidos.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo analizar el significado de la enseñanza en los discursos de los profesores
jubilados. Para ello, tenemos como base a análisi Del discurso pecheutiana, que concibe el discurso en el
sentido de los efectos entre los sujetos inscritos en un momento histórico dado. Para recoger los datos de la
encuesta, se realizaron entrevistas con cinco profesores jubilados de la Universidad Federal de Alagoas.
Después de las entrevistas se procedió a importantes recortes, y luego los análisis considerando los discursos
de los maestros como engendrado en las prácticas sociales capitalistas del estado brasileño. Así, en nuestra
interpretación, nos encontramos, a desvelarmos mecanismos ideológicos de producción de sentidos, que los
discursos sobre la enseñanza encarnada en el discurso de los maestros jubilados reproducen sentidos de la
enseñanza como transmisión de conocimiento y la utilidad social. Además, en su contradicción constitutiva,
negar los procesos discursivos significados dominantes de la enseñanza como sacerdocio. En este movimiento
complejo, las palabras se entrelazan en una red de significados, convirtiéndose al mismo tiempo, y el efecto
del trabajo / en las relaciones socio-histórica.
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Palabras-clave: Discurso.Docencia.Sentidos.

1. INTRODUÇÃO

A docência vem sendo significada recorrentemente no Estado brasileiro, sobretudo a partir da década de 90
do século passado, na qual se buscou implementar o ideário político neoliberal no país. A discussão sobre o
magistério em seus diversos níveis perpassa todos os âmbitos da sociedade, principalmente, o jurídico, com a
elaboração de políticas públicas, e o midiático, que produz discursos que circulam na sociedade brasileira,
apresentando o docente, e a escola, como os principais agentes de mudança da sociedade.

Nesse cenário, a aposentadoria, bem como a velhice, também passam a ser ressignificadas. São
apresentadas leis que regulam e asseguram a chamada “terceira idade”, legalizando, também, a volta dos
aposentados ao mercado de trabalho. Circulam, assim, sentidos de aposentadoria que vão delineando um
novo perfil de aposentado, fundamentado na lógica da produção mercantil[ii].

Por outro lado, essas categorias sociais – docência, aposentadoria – são pouco discutidas em seu real
sócio-histórico. Isso também é evidenciado nos estudos sobre a docência, pois são voltados, em sua maioria,
para a formação inicial e continuada dos docentes, excluindo dessa discussão os professores aposentados.

Diante disso, decidimos analisar, neste artigo[iii] analisar, à luz da Análise do Discurso francesa, os discursos
sobre docência materializados nas falas de professores universitários aposentados, considerando o
entrecruzamento de sentidos de docência e aposentadoria nos discursos dos docentes aposentados.

No intuito de expor nosso gesto de interpretação, organizamos o presente texto em quatro sessão,além desta
introdução, a saber; 2. Fundamentação teórica, 3. As sequências discursivas, 4. Considerações Finais e 5.
Referências Bibliográficas. Desse modo, esperamos contribui para a discussão da temática, apresentando
análises que desvelam os mecanismos de produção de sentidos na constituição histórico social dos dizeres.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Do ponto de vista teórico-metodológico, filiamo-nos a Análise do Discurso (AD), iniciada pelo filósofo
marxista-leninista Michel Pêcheux, em 1969, na França; corrente que trabalha com/na relação complexa e
contraditória entre história, ideologia e língua, buscando compreender os processos discursivos enquanto
práticas sociais, engendrados e determinados historicamente.

Na perspectiva da AD, a linguagem é a mediação entre os homens e a realidade posta, assim, o discurso é
uma prática social, resultante das relações entre sujeitos com posições ideológicas em uma determinada
conjuntura histórica, sendo, portanto, efeitos de sentidos entre interlocutores (PÊCHEUX, 1997). Não há,
desse modo, práticas discursivas neutras, pois são produzidas por e para sujeitos que ocupam determinados
lugares sociais.

É no trabalho crítico com a Linguística, com o Materialismo Histórico e com a Psicanálise que a AD
problematiza a leitura e a produção de sentidos, inaugurando um objeto próprio de estudo: o discurso, cuja
natureza radicalmente social permite pensar na dinâmica relação existente entre sujeito, história, ideologia,
inconsciente e língua. Dessa forma, a AD “não pretende se instituir em especialista da interpretação
dominando ‘o’ sentido dos textos, mas somente construir procedimentos expondo o olhar-leitor a níveis
opacos à ação estratégica de um sujeito” (PÊCHEUX, 2011, p.291).

Dessa forma, a AD busca compreender os mecanismos de determinação histórica dos processos discursivos, e
a forma como eles produzem sentidos para e por sujeitos inseridos numa sociedade caracterizada pela luta de
classes, haja vista que, como afirma Silva Sobrinho (2009, p. 150), “todo discurso tem seu alicerce, ou seja,
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uma base histórica que o sustenta e que dinamiza sua processualidade”. Em outro momento, esse autor
explica que

só quando articulamos o dizer com suas condições de produção (relações sociais
de caráter material e historicamente determinadas) é que as contradições do
discurso reaparecem e desvelam a verdadeira face de suas contradições, ou seja, o
seu real caráter material de sentido (SILVA SOBRINHO, 2010, p. 255, grifo do
autor).

Esse caráter material – histórico, social, ideológico – do sentido é defendido por Pêcheux (1988a, p. 160)
quando ele considera primordialmente a determinação histórica e ideológica dos processos de significação,
alegando que

o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, não existe em ‘si
mesmo’ (isto é, em sua relação transparente com a literalidade do significante), mas,
ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas que estão em jogo no
processo sócio-histórico no qual as palavras, expressões, proposições são produzidas
(isto é, reproduzidas).

Sobre a noção de condições de produção (CP), no campo teórico da AD, Orlandi (2012) explica que elas
compreendem, essencialmente, os sujeitos e a situação nas quais as práticas linguístico-discursivas são
enunciadas. Dessa forma, explica a autora (2012b, p. 30), “podemos considerar as condições de produção em
seu sentido estrito e temos as circunstâncias da enunciação: é o contexto imediato. E se as considerarmos em
sentido amplo, as condições de produção incluem o contexto sócio-histórico-ideológico”.

Diante dessas considerações, prossigamos às análises dos recortes dos discursos dos professores aposentado,
buscando desvelar o caráter material do sentido na relação dos discursos com outros discursos produzidos
numa outra/ mesma conjuntura sócio-histórica.

3. AS SEQUÊNCIAS DISCURSIVAS

3.1 Constituição do corpus

Nosso corpus é constituído de entrevistas que realizamos com cinco professores universitários aposentados da
Universidade Federal de Alagoas (UFAL), participantes da Associação de Docentes da Universidade Federal de
Alagoas (ADUFAL). As entrevistas foram realizadas no período de janeiro a março de 2013, sendo gravadas
em áudio. Os professores (três mulheres e dois homens) tinham mais de sessenta anos, e, dois deles, ainda
desempenhavam atividades docentes na UFAL como voluntários.

No intuito de compreender a constituição dos sentidos e dos sujeitos que são tidos como professores,
aposentados e velhos, as entrevistas foram conduzidas a partir de um questionário semi-estruturado, com
tópicos para que os professores falassem sobre docência, aposentadoria e velhice. Utilizamos a sigla PA para
referimo-nos ao termo professor aposentado, visando, assim, reservar as identidades dos sujeitos
participantes da nossa pesquisa[iv].

Realizamos as entrevistas, com duração média de 50 a 60 minutos, no espaço da Adufal, na residência dos
professores e no Campus A.C. Simões, da UFAL. Após esse momento, partimos para o trabalho de
transcrição, no qual já começamos a observar trechos bastante significativos para nossa investigação. Com as
gravações transcritas, avançamos para o recorte das sequências discursivas (SD),[v] a partir do eixo temático
“docência”.

A seleção das sequências discursivas já revela o começo de nossa análise, pois, como afirma Orlandi (1989,
p. 33), “para a análise de discurso, a constituição do corpus e a própria análise estão intimamente ligados, ou
seja, são a mesma coisa. Analisar, de certo modo, é dizer o que pertence ou não a um corpus determinado”.
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É, portanto, através da análise das sequências que o analista pode identificar as posições ideológicas que os
sujeitos ocupam em uma formação discursiva.

3.2 Análise das sequências discursivas: docência e efeitos de sentidos

A nosso ver, desvelar os sentidos de docência nos discursos dos professores universitários aposentados
aponta para a relação que a sociedade estabelece sobre o que é ser professor, o status da profissão e a
necessidade de ser produtivo. Só duas sequênciasDessa forma, apresentamos, abaixo, as sequências
discursivas, pelas quais buscaremos compreender como a docência é significada por sujeitos que viveram a
experiência da docência e hoje estão aposentados

A partir dessas materialidades discursivas, buscaremos desvelar os mecanismos produção de sentidos e
refletir sobre o modo como a experiência profissional afeta e constitui o modo como os entrevistados
significam a docência. Em seus discursos, os docentes assumem posições-sujeito, que remete ao que Pêcheux
(1988, p. 171-172) chama de tomada de posição, que não é concebida como um ato originário do sujeito
falante, ao contrário, ela é

compreendida como o efeito, na forma-sujeito, da determinação do interdiscurso
como discurso-transverso, isto é, o efeito da ‘exterioridade do real
ideológico-discursivo, na medida em que ela se volta sobre si mesma’ para se
atravessar.

Nas entrevistas, pedimos a cada docente aposentado que falasse sobre o modo como via a docência, ou seja,
o que era ser professor na sociedade brasileira. As respostas dos docentes produzem, como veremos,
sentidos que dialogam com outros dizeres, visto que “todo discurso é uma resposta a outros discursos com
quem dialoga, reiterando, discordando, polemizando” (FLORÊNCIO et al., 2009, p. 25). Comecemos, então,
pela sequência discursiva 1.

SD1– É se colocar em compromisso a servir mesmo. Não tem demagogia nisso! Se
não é assim, você faz da docência uma profissão vazia de significado social, político e
pedagógico... é se colocar mesmo pra formar multiplicadores de uma prática assim
comprometida que faça melhorar a qualidade da educação e da vida do pessoal.
Professor se define para mim nessa linha. Não sou professor pra ensinar português
ou matemática... é mais, muito mais do que isso. O ensino nas áreas de
conhecimento é meio, meio de formar cidadão, né?
(PA3, Mulher, 74 anos).

Para a AD, os discursos são engendrados em determinadas condições de produção, que correspondem ao
processo de reprodução transformação das relações de produção de uma formação social. Desse modo, para
que compreendamos o funcionamento dessa materialidade discursiva, é necessário que retomemos,
primordialmente, as condições de produção desse discurso, pois, como afirma Silva Sobrinho (2009), elas são
as bases sócio-históricas, o alicerce do dizer.

A década de 1990 é marcada pelas reformas no âmbito educacional, oriundas da implementação do ideal
neoliberal no Estado brasileiro. Nessas reformas, o professor tem um papel preponderante, é ele que,
cotidianamente, formará sujeitos para atuarem na sociedade do “conhecimento”, da “informação”, da
competitividade. Além disso, os professores são responsabilizados ideologicamente pelo fracasso ou sucesso de
sua vida profissional, e, para que sejam empregáveis, os docentes precisam, nessa ótica, ser formados inicial e
continuamente a partir do modelo empresarial das competências e habilidades, que também devem ser
desenvolvidas nos e pelos alunos.

O professor do ensino superior que, segundo o artigo 64 da Lei de Diretrizes e Bases (9394/1996), tem de ser
preparado em programas de mestrado e doutorado, deve obter uma característica peculiar no tocante ao
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desenvolvimento das competências e habilidades frente ao mundo do trabalho e à universidade.

Os docentes universitários, desde a formação nos programas de pós-graduação, são interpelados a se
mostrarem produtivos academicamente. Seus currículos são avaliados pela quantidade e não pela qualidade de
suas publicações, as horas de aulas ministradas e as pesquisas orientadas são desvalorizadas, dando-se ênfase
a produção acadêmica. Mais do que um professor-pesquisador, o docente universitário deve ser,
principalmente, um produtor de artigos que, somados a tantos outros, façam com que os cursos tenham boas
pontuações nas avaliações periódicas do Ministério da Educação, tornando, assim, a educação,
estatisticamente, desenvolvida.

É assim que as reformas, os planos educacionais, que se auto-intitulam inovadores e necessários ao progresso
nacional, vêm sendo atualizadas e reformuladas ao longo das últimas duas décadas. Hoje, com o fracasso do
sistema educacional brasileiro constatado, entretanto discursivamente mascarado, os professores, com más
condições de trabalho e péssimas remunerações são culpabilizados e chamados a resolver os problemas
sociais. Na ótica governamental, a escola, a universidade, a educação têm o dever de transformar, mas sem
tocar na estrutura da sociedade. Segundo Vieira e Martins (2012, p. 95),

O sujeito docente passa a ser responsável pela formação integral das novas
gerações, incluindo aí hábitos, conteúdos, comportamentos e competências para
formar uma nova força de trabalho, cidadania, qualidade e compromisso social. Isso
exige doação, empenho, comprometimento, diálogo e avaliação permanente, tanto
de seus alunos quanto de si mesmo, características essas que somente podem ser
aferidas e comprovadas como verdadeiras pelos exames nacionais padronizados.

Na SD1, o sujeito do discurso define a docência como um “compromisso de servir mesmo”, caso isso não seja
feito a docência não terá “significado social, político e pedagógico”. O professor como integrante da
classe-que-vive-do-trabalho[vi] deve servir sem “demagogia”. Mas a quem e a que o docente deve servir, e,
consequentemente, quem é esse patrão/senhor são questões silenciadas nessa discursividade, visto que o
silêncio é constitutivo da produção de sentidos, pois, como afirma Orlandi (1992, p.71), “para falar, o sujeito
tem necessidade de silêncio, um silêncio que é fundamento necessário ao sentido e que ele [o sujeito]
reinstaura falando”.

No enunciado seguinte, ser professor é “se colocar mesmo para formar multiplicadores de uma prática”,
podemos atentar para o uso do advérbio “mesmo”, que reitera o posto de serventia do professor, assim, há
uma correspondência entre os termos “servir mesmo”, “se colocar mesmo”. O docente deve se doar totalmente
a sua profissão-vocação, possuindo uma prática “comprometida” que forme “multiplicadores” para que, assim,
a educação e a vida do “pessoal” melhore a qualidade.

O papel do professor, o papel da educação é, portanto, “transformar” a sociedade, de modo que essa
transformação sirva para a manutenção e avanço do sistema econômico vigente. Aqui podemos recuperar uma
memória discursiva[vii] que se instaurou ao longo dos anos, por meio de discursos oficiais e suas derivações,
de que a educação mudará a sociedade, sendo, portanto, redentora dos males sociais.

É preciso, ainda, questionar as evidências de sentido do termo cidadão, que foi construído historicamente,
sendo atualizado nas reformas, especificamente nos PCN (1997), para designar um sujeito consciente de sua
responsabilidade e inserção na sociedade, pois, como Cavalcante (2007, p. 20) afirma, a educação “sempre
esteve a serviço a formação de um determinado tipo de homem em função da mudança ou da manutenção de
postulados políticos-ideológicos de um determinado modelo de sociedade”.

Na atual conjuntura, o professor é conduzido a servir a ordem da sociedade capitalista, na qual os sujeitos são
vistos como responsáveis por seu sucesso ou fracasso educacional e profissional. Dessa forma, o compromisso
do professor e sua prática devem estar voltados para a manutenção do modo de produção vigente. Esse
compromisso reaparece na SD em análise, pois o sujeito discurso, afetado pela formação discursiva
educacional/oficial, ressalta a necessidade de formar “multiplicadores de uma prática comprometida” que
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melhorará a educação e a vida das pessoas.

Para isso, o ensino das áreas de conhecimento deve ter, na ótica neoliberal, como finalidade “servir” e “formar”
cidadãos, sujeitos de direitos e deveres, o que Orlandi (2001) chama de sujeito de direito/jurídico característico
da formação social capitalista, sendo a escola a responsável pela formação dos cidadãos comprometidos com a
sociedade mercantil.

Desse modo, a cidadania, enquanto um objeto a ser alcançado pelos alunos por meio da escola,é uma das
formas de administração do sujeito na sociedade capitalista, pois a “cidadania se constitui como um bem de
mercado e o conhecimento tornado saber terminológico adquire um sentido empresarial (e não se constitui
em um bem social geral)” (ORLANDI, 2001,p.160, grifo da autora).

Dessa forma, é possível afirmar que na SD1, a docência é tida como uma forma de “servir” à sociedade e um
“meio de formar cidadão”, atribuições que condicionam e restringem o significado da profissão docente, pois
“se não é assim, você faz da docência uma profissão vazia de significado social, político e pedagógico”,
“significados” que, em seu real sócio-histórico, estão ligados aos ideais mercadológicos que impõem a atuação
do trabalhador na sociedade.

Nesse complexo socioeconômico que determina a função e o significado do magistério, tem-se uma crescente
desvalorização da docência no Estado brasileiro, embora nos discursos oficiais e midiáticos propague-se o
imaginário de um professor, sobretudo no ensino superior, que é muito bem remunerado, e que, também,
atua no magistério por vocação, por amor à profissão, o pré-construído de docência como sacerdócio/vocação
é colocado em questão na sequência seguinte. Para um dos nossos entrevistados, ser docente:

SD2 – É tentar transmitir conhecimento, é saber lidar com... com as pessoas.É saber
lidar com situações inesperadas, num é?
Porque surgem de repente na sala de aula situações que você não estava
esperando... e essa coisa surge.Esse negócio de sacerdócio não sei o que. Não! É
conversa fiada... eu queria ser mais bem pago só (PA1, Homem, 65 anos).

Além de recuperar interdiscursivamente um dizer ancorado na concepção liberal tradicional de educação, que
concebe o ato de ensinar como “transmissão de conhecimento”, a SD2 faz referência à imprevisibilidade e
precariedade do cotidiano escolar, no qual, segundo PA1, uma “coisa” surge. Podemos remeter essa “coisa” a
confusões, à falta de material/condições de trabalho, à falta de professores e à violência nas escolas. Avaliando
a conjuntura atual das escolas e a incidência de violência, um de nossos entrevistados declarou que “hoje em
dia, a meninada do colégio acha que pode dá surra em professor. Na época em que eu estudava em colégio era
inconcebível isso” (PA5, Homem, 70 anos).

A necessidade de saber lidar com as pessoas e com situações inesperados dialoga com o discurso
oficial/educacional das competências, oriundo do mundo empresarial, pois somente um professor competente
poderá lidar com situações inesperadas que, como ressalta PA1, “surgem de repente na sala de aula”.

A figura de um professor que consegue resolver problemas nas ocasiões mais inusitadas é fruto,
principalmente, das reformas no sistema educacional decorrentes do mundo trabalho, especificamente, da
reestruturação produtiva do capital, que, como já dissemos, foram iniciadas na última década do século
passado, trazendo um novo modelo de formação para os trabalhadores, centrado nas noções de
empregabilidade, polivalência e capacidade de adaptação, diretamente ligada à ideia de flexibilidade, de
habilidade de “lidar com situações inesperadas” da atividade profissional e, especialmente, do mundo do
trabalho. A flexibilização do trabalho e dos trabalhadores tem fundamento no modelo de produção toyotista
que, ao substituir o fordismo[viii], acentua a exploração dos trabalhadores.

Ainda na SD2, temos a negação da docência enquanto vocação e sacerdócio. “Esse negócio de sacerdócio não
sei o que. Não! É conversa fiada”. Podemos remeter, num movimento parafrástico, o termo “conversa fiada”
aos sentidos de mentira, de algo que não tem importância ou credibilidade, de uma conversa é um engano.
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A relação entre a docência e o sacerdócio, que remete ao discurso da devoção e do sacrifício religiosos, remete
ao período de constituição da docência no Brasil, organizada pela Igreja e, posteriormente, pelo Estado.
Vinculada à Igreja, a ideia de sacerdócio é relacionada ao magistério principalmente pela feminização do corpo
docente, processo que produziu sentidos de domesticidade, de maternidade e de caridade para a docência,
produzindo, também, uma espécie de justificativa para a má remuneração e desvalorização profissional da
mulher.

Melo (2011) explica que a partir do século XIX, com a industrialização, urbanização e emergência de um
Estado-Nação, a escola e a os professores passam a ser organizados e controlados pelo Estado. Há, também,
nesse período, a criação das escolas normais, visando, através da profissionalização do corpo docente e da
expansão da educação, “garantir a manutenção e o fortalecimento da ordem econômica e social baseada na
propriedade privada dos meios de produção e na economia do mercado” (MELO, 2011, p. 135).

Na última década do século XX, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 9394/96), tem-se uma
reconfiguração na formação do magistério brasileiro, os docentes passam a ser oficialmente “profissionais da
educação”, e, por isso, também são chamados a seguir os ideais de competência, habilidade e eficiência, que
são regulamentados pelo pensamento neoliberal.

Nessa articulação do discurso religioso com o discurso político sobre a docência é construída uma identidade
para a profissão docente pautada em princípios de vocação, mas também ideais mercadológicos. Dessa forma,
o professor ainda é visto como um sacerdote, cuja vocação deve “servir” à sociedade, superando quaisquer
dificuldades do ofício. Ao mesmo tempo, o docente é considerado um profissional, e, por isso, deve estar
sempre adaptando-se às mudanças do mundo trabalho.

De encontro a essa forma dominante, por isso padronizada, de significar a docência, a expressão “conversa
fiada” remete, a nosso ver, a um deslize de sentido, pois o sujeito inscrito no simbólico não tem controle total
sobre seu dizer, o que deriva na produção de outros sentidos, por vezes indesejáveis numa formação discursiva
(FD), já que rompe a fronteira tênue do que poderia e deveria ser dito em determinado contexto.

Dessa forma, como vimos no primeiro capítulo, uma FD, enquanto regionalização de sentidos, são
heterogêneas, porque ao constituírem os indivíduos em sujeitos falantes comportam o real da língua sujeito a
equívoco, à falhas porque é, constitutivamente, inscrito na história. Além disso, conforme Pêcheux (1998), não
podemos pensar a interpelação ideológica, realizada através da identificação do sujeito com uma FD, como um
ritual sem falhas, sem brechas e fissuras, pois num mesmo discurso o sujeito pode assumir diversas posições,
o que implica dizer que identificação e desidentificação são processos que se imbricam na constituição dos
sentidos e dos sujeitos.

Para Indursky (2011), a relativização da identificação plena do sujeito com a forma-sujeito de uma FD deu-se
com elaboração pecheutiana das modalidades de tomada de posição, que compreendem três posições-sujeito:
a identificação, a contra-identificação e a desidentificação do sujeito com a FD em que está inscrito. Antes
dessa formulação, afirma a autora, não se trabalhava no quadro teórico da Análise do Discurso com a
alteridade, com a contradição, havendo espaço apenas para a reduplicação de sentidos.

Na identificação, discurso do “bom sujeito”, há uma superposição como um recobrimento do sujeito do discurso
em relação à forma-sujeito, fazendo com que a tomada de posição do sujeito realize seu assujeitamento
“livremente consentido”, refletindo de forma espontânea o Sujeito. Na segunda modalidade, a da
contra-identificação, discurso do “mau sujeito”, o sujeito se contrapõe, através de sua tomada de posição, ao
sujeito universal, havendo, assim, “uma separação, (distanciamento, dúvida, questionamento, contestação,
revolta...)” (PÊCHEUX, 1888, p. 215). A terceira modalidade, que corresponde à desidentificação[ix], consiste
numa tomada de posição não subjetiva que “conduz ao trabalho de transformação-deslocamento da
forma-sujeito” (PÊCHEUX, 1888, p.217).

Essas posições que um sujeito pode assumir num discurso não são fixas. Podemos ver na SD em análise que,
inicialmente, são reproduzidos sentidos dominantes, que significam a docência como transmissão de

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/ser_professor_e_sentidos_de_docencia_nos_discursos_de_professores.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



conhecimentos e capacidade de lidar com “situações inesperadas”. Entretanto, ao negar, ou seja, contestar a
docência vinculada ao sacerdócio, o sujeito do discurso manifesta, a nosso ver, uma resistência aos saberes
pré-construídos historicamente.

Outra questão relevante é que, como afirma Pêcheux (1988), a contra-identificação é marcada por traços
linguísticos, que podemos verificar nas expressões “esse negócio” e “conversa fiada”, que apresentam uma
revolta em relação à desvalorização a qual o magistério é submetido no atual cenário social de
mercantilização da educação brasileira.

Essa desvalorização é especificada no seguinte enunciado da SD2: “eu queria ser mais bem pago só”. Como
podemos observar, a reafirmação do termo “bem pago” é produzida através da palavra “só”, que,
funcionando como um advérbio, produz a exclusão de outros enunciados ligados, também, a desvalorização
docente, como, por exemplo, “eu queria trabalhar menos”, “eu queria ter privilegio”, “eu queria ser
respeitado”. Sendo assim, é possível afirmar que o sujeito do discurso conclui, após anos de exploração de
sua força de trabalho, que a docência, enquanto transmissão de conhecimento e sacerdócio – uma “conversa
fiada” – não o valorizou economicamente, daí sua incisiva afirmação: “eu queria ser mais bem pago só”.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, podemos afirmar que os efeitos de sentidos de docência produzidos pelos/nos discursos
dos docentes aposentados são essencilamente constituídos historicamente, pois retomam dizeres
pré-construídos do que é ser um professor na sociedade brasileira. Como vimos, ao professor cabe o dever de
“servir” à sociedade, transmitindo conhecimentos, formando cidadãos e pessoas preparadas para o mercado
detrabalho.

Esses dizeres fazem parte de uma rede de sentidos que dialogam com as reformas ocorridas no Brasil a partir
de 1990, nas quais as noções de adaptação de flexibilidade passaram a ser centrais para a empregabilidade
do trabalhador, sendo a educação e, consequentemente, o professor os principais responsáveis pela formação
de sujeitos polivalentes frente ao mercado de trabalho.

É possível constatar, também, que nesse processo de reprodução de sentidos, há delizes, resistências como a
fala do Professor Aposentado 1 que denomina o discurso da docência como sacerdócio, oriundo do discurso
religioso, como “conversa fiada”. Esse dizer revela que há um mascaramento do discurso dominante sobre a
docência, que, em sua evidência ideológica, articula dizeres da formação discursiva religiosa e da formação
discursiva do mercado, delineando um perfil de professor que deve ser um profissional competente, eficiente,
e, ao mesmo tempo, um sujeito devoto, que, por ser vocacionado, exerce sua função em quaisquer condições
de trabalho. Esse dinamicidade na produção de sentidos nos mostra a possibilidade do sentido ser outro,
constituindo-se, assim, num contraditório movimento de paráfrase e polissemia.
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[v] Amaral (2005, p.71), ao falar sobre o processo metodológico na Análise do Discurso (AD) explica que “as
sequências discursivas são as formas concretas do discurso [discurso concreto, para HENRY, 1990], onde se
dá o encontro das duas dimensões discursivas [...] (o intra e o interdiscurso)”.
[vi] Cf. Antunes (2005).

[vii] “Chamamos memória discursiva: o saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a
forma do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada da palavra”. Ainda,
conforme a autora, “o fato de que há um já-dito que sustenta a possibilidade mesma de todo dizer, é
fundamental para se compreender o funcionamento do discurso, a sua relação com os sujeitos e com a
ideologia” (ORLANDI, 2012, p. 32).

[viii] “Entendemos o fordismo fundamentalmente como a forma pela qual a indústria e o processo de
trabalho consolidaram-se ao longo deste século [XX], cujos elementos constitutivos básicos eram dados pela
produção em massa, através do controle dos tempos e movimentos pelo cronômetro taylorista e da produção
em série fordista; pela existência do trabalho parcelar e pela fragmentação das funções” (ANTUNES, 2005, p.
25, grifo do autor).
[ix]Indursky (2011, p. 85) esclarece que “na contra-identifiação, o que ocorre é um recuo em relação à
forma-sujeito, não mais reduplicando plenamente seu saber e permitindo que haja uma superposição apenas
parcial e imperfeita; já quando ocorre a desidentificação, o sujeito do discurso não apresenta mais nenhuma
identificação com o saber da forma-sujeito. Não se trata mais de uma desidentificação parcial. Trata-se,
agora, de uma desidentificação completa. O que ocorre é uma ruptura com os saberes de uma FD e a
consequente desidentificação com sua forma-sujeito e a subsequente identificação com outra FD e sua
respectiva forma-sujeito”.
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