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DISCURSO(S) e PÓS-VERDADE(S): A INSTITUIÇÃO ESCOLAR E AS CONDIÇÕES 

DE PRODUÇÃO DE SEUS SABERES E FAZERES 

 

 

Filomena Elaine P. ASSOLINI (FFCLRP-USP) 

elainefdoc@ffclrp.usp.br 

 

 

Os trabalhos apresentados neste grupo filiam-se à Análise de Discurso de matriz francesa 

(pecheutiana), à Psicanálise, à Teoria Sócio-Histórica do Letramento e às Ciências da Educação. 

Todos os integrantes deste grupo são membros pesquisadores do Grupo de Estudos e Pesquisas 

sobre Alfabetização, Leitura e Letramento, GEPALLE, por mim coordenado. Iniciamos com a 

investigação O desejo de ser professora: (entre) costuras de uma narrativa feminina, que 

assinala as capturas inconscientes e ideológicas, presentes no discurso de escolha profissional de 

professoras. Camila Carrari Dornelas observa que o processo de decisão profissional está 

relacionado ora ao desejo do Outro, ora à admiração extrema da figura materna. A pesquisa 

Condições de trabalho de sujeitos-professores em diferentes escolas: análise comparativa, da 

estudante Jéssica Vidal Damasceno investiga algumas das dificuldades do sujeito-professor no 

desenvolvimento de seu trabalho, na sociedade contemporânea, marcada por incertezas, 

instabilidades políticas e ininterruptas transformações sócio-históricas. O estudo As relações 

que os professores estabelecem com as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação no 

espaço escolar: condições de produção, discursos e ensino, de autoria de Renata Bolson, 

ressalta que os professores se inscrevem em formações discursivas atravessadas por discursos-

outros, como o neoliberal, que reduz o processo ensino-aprendizagem a uma função técnica. A 

pesquisa formação continuada e ideologia neoliberal: efeitos de verdade no fazer docente”, 

desenvolvida por Maria Júlia Bocchio traz resultados segundo os quais a formação continuada 

pode se constituir também um espaço onde ocorre o cerceamento da voz de sujeitos-professores, 

que raramente ocupam o lugar de autores de seu próprio dizer. A pesquisadora Symone 

Angélica Augusto investiga as imagens de crianças em livros didáticos de Língua Portuguesa, 

destinados ao ensino fundamental. Os resultados parciais de sua pesquisa Imagens de crianças 

nos livros didáticos de língua portuguesa: sentidos construídos assinalam que os sujeitos-

professores investigados ainda não aprenderam a valorizar a diversidade cultural e os livros 

didáticos, por sua vez, ainda trazem imagens idealizadas pelo discurso hegemônico. A 

discursivização de materiais didáticos de língua inglesa da rede estadual de ensino foi objeto 

de investigação, realizada pelo pesquisador Ricardo Fagundes Carvalho. Os resultados da 

pesquisa, concluída, assinalam que, em alguns casos, não há domínio da língua estrangeira por 

parte do professor, uma das condições essenciais para a docência responsável.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Discurso; Instituição escolar; Condições de produção. 
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O “DESEJO” DE SER PROFESSORA: (ENTRE)COSTURAS DE UMA 

NARRATIVA FEMININA 

 

Camila Carrari DORNELAS (FFCLRP-USP) 

carrari@usp.br 

 

 

O presente trabalho traz um recorte de uma pesquisa de mestrado fundamentada nas 

contribuições da Análise do Discurso Francesa (pêcheuxtiana) - como instrumento teórico-

metodológico - da psicanálise freudo-lacaniana e das Ciências da Educação, que buscou 

investigar de que forma os sujeitos inscritos nessa pesquisa se constituem como professoras e as 

possíveis relações que se estabelecem com a condição feminina. Para esse intento, fizemos uso 

de depoimentos orais de quatro professoras atuantes no Ensino Fundamental, em uma escola na 

cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, selecionando recortes que constituíram nosso 

corpus de análise. Buscamos, dessa maneira, marcas e indícios linguísticos-discursivos que nos 

possibilitaram a reflexão sobre as escolhas, sobre o processo por meio do qual os sujeitos dessa 

pesquisa se tornaram as professoras que são hoje, considerando tanto aspectos pessoais, quanto 

aspectos profissionais, que se (con)fundem. Os indícios e marcas colhidas na materialidade 

discursiva, nos permitem considerar que a tarefa de compor-se professor é atravessada por 

componentes ideológicos e inconscientes que guardam – ainda nos dias atuais - uma estreita 

relação com a condição feminina. Concernente a isso, procuramos considerar a dimensão do 

sujeito - assujeitado, interpelado pela ideologia e descentrado, clivado pelo inconsciente. Os 

resultados obtidos, nos sustentam dizer que, a presença maciça das mulheres no campo da 

Educação não é aleatória, sendo as mesmas “capturadas” ideológica e inconscientemente, no 

que diz respeito às suas escolhas profissionais e práticas docentes. Respectivo a isso, Pêcheux 

(1988) afirma que o sujeito se “esquece” das determinações que o colocaram no lugar que ele 

ocupa, ou seja, “[...] a marca do inconsciente como ‘discurso do Outro’ designa no sujeito a 

presença eficaz do ‘Sujeito’, que faz com que todo sujeito ‘funcione’, isto é, tome posição [...]” 

(PÊCHEUX, 1988, p.171) acreditando ser origem e “dono” do que diz, tendo “liberdade” e total 

“consciência” de suas decisões. Nas marcas discursivas referentes às capturas inconscientes e 

ideológicas, presentes no processo de escolha das professoras, encontramos desde o tornar-se 

professora via desejo do Outro até uma admiração extrema pela figura materna, influenciando o 

processo de decisão. Assim, destacamos a presença de uma narrativa costurada em torno do 

Outro/outro materno que atravessa, fortemente, os discursos das professoras ouvidas nessa 

pesquisa compondo uma espécie de “narrativa feminina” que indicia, portanto, essa forte 

ligação. 
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PROFESSORES DE INGLÊS e MATERIAIS DIDÁTICOS: A DISCURSIVIZAÇÃO 

SOBRE A LÍNGUA E OS RECURSOS DE ENSINO 

 

 

 

Ricardo Fagundes Carvalho (FFCLRP-USP) 

ricardofaguca@usp.br 

 

 

 

Este trabalho é uma análise sobre como o sujeito-professor de inglês em escolas 

públicas do Estado de São Paulo reflete em sua discursivização os recursos oferecidos 

pelo material didático (MD). Apresentamos resultados parciais de pesquisa de mestrado 

que buscou aprofundar a discussão a respeito do ensino de Inglês em escolas públicas, 

investigando como o sujeito-professor posiciona-se diante do MD, e se, as condições de 

produção de seu discurso oferece possibilidades para que ele possa constituir-se como 

um sujeito-intérprete-historicizado, como coloca Assolini (2013, 2015). O corpus foi 

constituído por recortes de entrevistas semiestruturadas com sujeitos-professores de 4 

escolas públicas na cidade de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. 

Sequências Discursivas de Referência (SDR) foram selecionadas e analisadas, 

fundamentadas na Análise de Discurso de matriz francesa, (AD), e seus principais 

expoentes (PÊCHEUX; ORLANDI), na Teoria Sócio-Histórica do Letramento 

(KLEIMAN; TFOUNI) e nas Ciências da Educação. Abordamos aspectos relacionados 

aos deslocamentos de sentidos de substantivos e seus sinônimos e a relação com línguas 

de mesma raiz indo-europeia, expondo aspectos de dominação linguística, 

negligenciada como instrumento didático. Tratamos também sobre como o dizer – ou 

não dizer – dos sujeitos-professores entrevistados a partir do material didático podem 

servir como substrato para um aprofundamento na discussão a respeito do ensino de 

Inglês em escolas públicas no Brasil. Elucidamos que a AD busca compreender a 

materialidade do discurso, seu objeto de análise, no qual se inscrevem as inter-relações 

do real, do social com o sujeito histórico. A perspectiva Sócio-Histórica do Letramento 

postulada por Tfouni destaca o letramento como processo sócio-histórico inserido em 

um continuun, e, sendo este diferente do processo de alfabetização. Os resultados 

parciais assinalam que as condições de trabalho nas quais os sujeitos-professores estão 

inseridos (im)possibilitam a necessária reflexão sobre seu trabalho, devido à priorização 

de uma economia neoliberal produtivista das políticas educacionais. Assinalamos a 

necessidade de maior espaço e importância à formação do professor buscando não uma 

forma final padronizada, mas o acesso a cada sujeito-professor à sua própria descoberta 

diária em seu discurso, tanto dentro da língua estrangeira como redescobrindo valores 

em sua língua primeira. É necessária não apenas a aceitação de que existem brechas, 

falhas e desencontros, mas esses desencontros são o substrato de onde surgem as 

ressignificações. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Análise de Discurso; língua inglesa, sujeito-professor. 
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FORMAÇÃO CONTINUADA E IDEOLOGIA NEOLIBERAL: EFEITOS DE 

VERDADE NO FAZER DOCENTE. 

 

 

Maria Julia Camargo BOCCHIO (FFCLRP-USP) 

majulabocchio@gmail.com 

 

 

A formação continuada de professores tem um percurso recente na história e na 

memória, porém os sentidos sobre si nunca foram os mesmos, eles deslizaram e deslizam pelos 

fios dos contextos sócio históricos ideológicos. Concentremo-nos na última década do século 

passado, onde se instauram sentidos e discursos que direcionam a educação a caminhos 

mercadológicos, os quais gotejam nos dias atuais. Tal contexto sócio-histórico-ideológico é 

marcadamente assumido pelo discurso neoliberal, materializado na educação pela forte presença 

de parcerias público-privadas. Desse modo, compreender o contexto da formação continuada 

despontada na última década do século XX implica reconhecer, segundo Nóvoa (1999, p.15), 

“[...] uma desvalorização da profissão, uma vez que provocam a “deslegitimação” dos 

professores como produtores de saberes e investem novos grupos de especialistas que se 

assumem como “autoridades científicas” no campo educativo”. É importante salientar que o 

cerceamento de movimentos e vozes do professor pode impedi-lo de constituir-se como autor de 

seu próprio dizer e fazer. A partir disso, este trabalho buscou investigar, tendo como suporte 

teórico metodológico a Analise de Discurso Pêcheuxtiana e, por meio de um corpus composto 

por entrevistas semi-estruturadas, o mosaico da formação continuada de sujeitos professores do 

Ensino Fundamental I da rede estadual paulista, uma vez que, estamos imersos e inseridos em 

uma sociedade neoliberal, a qual sustenta discursos mercadológicos, o que carrega na profissão 

sua descaracterização e a interdição dos sujeitos professores ao sustentar uma imagem de 

“aplicadores”. É nesse sentido que as supostas formações profissionais aparecem enquanto 

mecanismo de manutenção de tal ideologia onde se pressupõe o professor enquanto formador de 

mãos de obra, e não sujeito que diz e constrói sua profissão. A formação continuada, portanto, 

pode constituir um meio para a circulação desses discursos reificadores, que atuam enquanto 

regime de verdades (FOUCAULT, 1979). Sabemos pois, que “a ‘verdade’ está circularmente 

ligada a sistemas de poder, que a produzem e apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a 

reproduzem.” (FOUCAULT, 1979, p. 14) Desse modo, a formação continuada, a efeitos de 

poder, se constitui enquanto espaço para escolher e fazer circular tais discursos (reificadores) 

“verdadeiros” sobre o trabalho docente, ao passo que elege e interdita e o que é “falso”. Como 

bem explicitado pelo mesmo autor. 

 

Palavras-chave: Formação de professores; Análise de discurso; Neoliberalismo. 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO DE SUJEITOS-PROFESSORES EM DIFERENTES 

ESCOLAS: ANÁLISE COMPARATIVA 
 

Jéssica Vidal DAMACENO, (FFCLRP-USP)  

jessicavidaldamaceno@hotmail.com 

 

 

Na sociedade contemporânea, o sujeito-professor sofre uma série de embates 

decorrentes do momento sócio-histórico que está inserido. Trata-se de um momento ímpar, no 

qual os sujeitos são marcados por diferentes pulsões e inseridos, ao mesmo tempo, em uma 

sociedade marcada pelas facilidades. Enquanto isso, a escola corre na contramão desse contexto 

de facilidade, com conteúdos limitados pelos livros didáticos e das mais adversas condições de 

trabalho. Na tentativa de moldar os conteúdos apresentados, o sujeito-professor se depara com 

realidades que nem sempre favorecem o desenvolvimento de seu trabalho. Falamos então das 

condições de trabalho, que diante das incertezas e da recente instabilidade política, se tornam 

um fator determinante para o modo como as práticas pedagógicas se desenvolverão. O conjunto 

de fatores adversos, tratados nessa pesquisa como condições de trabalho, pode desenvolver ao 

longo do tempo, uma patologia que se enquadra no mal-estar docente. Esse mal-estar do docente 

na contemporaneidade se presentifica nas práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula. 

Com isso, a pesquisa realizada buscou os indícios das condições de trabalho oferecidas em 

diferentes escolas, nas práticas pedagógicas de um mesmo sujeito-professor licenciado em 

química. Abordou-se a relação dessas atuais condições de trabalho com a formação do mal-estar 

docente e como o sujeito-professor deve se implicar na busca pela formação continuada a fim de 

superar as adversidades impostas ao desenvolvimento de seu trabalho, proporcionando 

melhorias no processo de ensino-aprendizagem. Ao longo da pesquisa, foi utilizado a análise de 

discurso de matriz francesa como referencial teórico metodológico, com uma breve abordagem 

psicanalítica acerca dos efeitos desse mal-estar para compreender melhor seu(s) impacto(s) no 

trabalho docente. O corpus de análise se consolidou através de entrevista oral semiestruturada, 

pois na perspectiva discursiva sabemos que o falar em detrimento do escrever é bem mais 

revelador. As questões norteadoras da entrevista foram formuladas após um estudo sobre as 

atuais condições de trabalho do professor e da observação no ambiente de trabalho, ou seja, nas 

escolas em que os entrevistados exerciam sua profissão. Como resultado da pesquisa, 

destacamos as formações discursivas a que cada sujeito-professor se filia, o imaginário se 

revelando e os sentidos da ideologia nas práticas pedagógicas tecidas. Observamos também a 

presença do esquecimento n°1 e alguns sentidos de convicção durante o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico. Por fim, sugerimos a importância da formação continuada e busca por 

contínuo aprendizado, como possibilidade de driblar os efeitos e impactos das condições de 

trabalho nas práticas pedagógicas. 

 

Palavras-chave: Condições de trabalho; Mal-estar docente; Práticas pedagógicas. 
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AS RELAÇÕES QUE OS PROFESSORES ESTABELECEM COM AS TDIC NO 

ESPAÇO ESCOLAR: CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO, DISCURSOS E IMPLICAÇÕES 

PARA O ENSINO 

 

Renata BOLSON (FFCLRP-USP) 

renatabolson@usp.br 

 

No cenário contemporâneo, o surgimento das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação põem à disposição do usuário um conjunto de informações, 

conhecimentos e equipamentos que oferecem muitas possibilidades para o trabalho 

pedagógico. Apresentamos resultados parciais de pesquisa de mestrado em andamento, 

que investiga as relações que sujeitos-professores do ensino fundamental I estabelecem 

com as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). Nosso objetivo é 

refletir, por meio dos dizeres dos sujeitos-professores, sobre como se dá essa relação no 

espaço pedagógico. O corpus foi constituído por observação de aulas dadas pelos 

professores no ano de 2015 e por depoimentos de 30 professores participantes das 

oficinas do projeto de extensão universitária Ribeirão Cultural, oferecido no âmbito de 

uma universidade pública do interior do estado de São Paulo. Os professores 

responderam a perguntas sobre suas relações com as TDIC e também sobre suas 

práticas pedagógicas escolares, em particular com o uso das TDIC. Sequências 

Discursivas de Referência (SDR) foram selecionadas e analisadas, fundamentadas na 

Análise de Discurso de matriz francesa, AD, e seus principais expoentes (PÊCHEUX; 

ORLANDI), na Teoria Sócio-Histórica do Letramento (KLEIMAN; TFOUNI) e nas 

Ciências da Educação. Elucidamos que a AD busca compreender o movimento do 

simbólico da língua constituído pelo homem e sua história e que se materializa pelo 

discurso, seu objeto de análise, no qual se inscrevem as inter-relações do real, do social 

com o sujeito histórico. A perspectiva Sócio-Histórica do Letramento, tal como 

postulada por Tfouni, diferencia alfabetização de letramento, destacando o último como 

um processo sócio-histórico que se insere em um continuun. Os resultados parciais 

assinalam que as formações discursivas nas quais os sujeitos-professores se inscrevem 

são atravessadas por discursos-outros, como o neoliberal, ao reduzir o processo ensino-

aprendizagem a uma função técnica. Tal situação coloca o sujeito-professor em um 

estado de tensão: ser técnico ou favorecer a ‘destecnicização’ pelas relações humanas e 

naturais que o constituem. A influência tecnicista pede por ações imediatistas e faz com 

que os professores não se entendam como profissionais capazes de lidar com o que 

pressupõem como dificuldades. Eles são envolvidos por esse discurso tecnicista e 

esquecem-se de que os alunos chegam à escola com algum nível de letramento digital 

que pode ajudar a desenvolver práticas pedagógicas que considerem a memória 

discursiva dos alunos, o que os levaria, professores e alunos, a se identificarem com 

sentidos aos quais se filiam.  

 

PALAVRAS-CHAVE: TDIC; Professor; Análise de Discurso. 
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IMAGENS DE CRIANÇAS NOS LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA: SENTIDOS CONSTRUÍDOS   
 

 

Symone Angélica Cesar da Silva Augusto, (FFCLRP-USP) 

symoneaugusto@usp.br 

 

Neste trabalho, investigamos as imagens de crianças nos livros didáticos de Língua Portuguesa, 

doravante LD, destinados ao Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano. Partimos do pressuposto 

segundo o qual os estudantes devem se reconhecer e se identificar com as imagens contidas 

nesses livros, a fim de que tanto o ensino quanto a aprendizagem possam lhe fazer algum 

sentido. Objetivamos entender se/e como a diversidade cultural está representada nos livros 

didáticos, e se/e como os professores abordam essa temática. Desta forma compreendemos o 

que circula nas formações ideológicas que se inscreve determinado sujeito, e isto requer uma 

escuta refinada, bem como um ir e vir ininterrupto entre teoria, consulta ao corpus e análise 

(ASSOLINI, 2013). Utilizamos do arcabouço teórico metodológico da Análise de Discurso de 

matriz francesa, aplicando as obras de Pêcheux, Cavallari, Coracini e Assolini entre outros, para 

investigarmos as imagens de crianças nos LDs. Nosso corpus é constituído por entrevistas 

semiestruturadas realizadas com professores do ensino fundamental, que ministram aulas em 

escolas públicas municipais de cidades do interior paulista. Assim, foi possível perceber que: a) 

os professores valorizam a diversidade cultural, mas não sabem como trabalhar 

pedagogicamente tal temática em sala de aula; b) os livros didáticos de português ainda trazem 

imagens de crianças idealizadas pelo discurso hegemônico, ou seja, crianças brancas, perfeitas; 

c) As imagens das crianças contidas nos LDs não são lidas nem interpretadas pelos professores, 

que expressam que esta leitura é natural e não é necessário uma ênfase na leitura de imagens. O 

livro didático ocupa um espaço de grande importância, devendo atrair um olhar de desejo de 

aprender, de saber do aluno, seja qual for a classe social, raça ou cor (CORACINI & 

CAVALLARI, 2016). Em concordância com as estudiosas, entendemos a importância do 

estudante reconhecer-se nas imagens de crianças contidas no LDs, encontrando também nesse 

material, representações de sua subjetividade, desejos, pensamentos.  
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