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DISCURSO e ENSINO:CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO, GESTOS INTERPRETATIVOS 

E (RE) PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

 

 

Filomena Elaine P. ASSOLINI (FFCLRP- USP) 

elainefdoc@ffclrp.usp.br 

 

Apresentamos pesquisas desenvolvidas por membros pesquisadores do Grupo de Estudos sobre 

Alfabetização, Leitura e Letramento, GEPALLE, regularmente cadastrado no CNPq e por mim 

coordenado. As investigações, concluídas e em andamento, fundamentam-se na Análise de 

Discurso de Matriz Francesa, na Teoria Sócio-Histórica do Letramento, na Psicanálise e nas 

Ciências da Educação. A primeira pesquisa, concluída, intitula-se Escola e democracia: a 

gestão da escola pública sob os efeitos da pós-modernidade, de Emerson Rodrigo Camargo. O 

pesquisador analisa como o significante “democracia” é discursivizado por sujeitos-gestores e 

sujeitos-professores atuantes em escolas públicas brasileiras. A seguir, apresentamos a pesquisa 

No fio da(s) palavra(s): o discurso narrativo como possiblidade para os sujeitos-estudantes dos 

anos iniciais expressarem sua subjetividade, de autoria de Josiane de Paula Bartholomeu. A 

estudiosa destaca que o discurso narrativo é uma alternativa para que os sujeitos-estudantes 

“falem de si”, de seus desejos, fantasias, angústias, medos, expressando, assim, sua 

subjetividade, condição basilar para que tenham vez e se façam ouvir em sala de aula. O 

trabalho de pesquisa A não alfabetização como sintoma do sujeito, de Sílvia Machione 

Trindade, problematiza questões relacionadas à alfabetização, assinalando que, apesar de a 

escola valer-se de diferentes metodologias e recursos de ensino muitos estudantes não 

conseguem aprender a ler e a escrever. Outra investigação, em andamento, vem sendo 

desenvolvida por Isadora Guarda. A autora traz resultados parciais de pesquisa de mestrado, que 

investiga a alfabetização e o letramento bilíngue, bem como as práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelos professores no processo de ensino dessas duas línguas. Dando 

prosseguimento, trazemos a pesquisa Discurso Pedagógico Escolar: a (re) produção de 

verdades inquestionáveis pelos professores, da estudiosa Letícia Moraes Souza. Neste trabalho, 

ela destaca as condições de produção da alfabetização em salas de escolas públicas brasileiras, 

em especial a utilização do material didático utilizado pelos professores, tomado como o 

discurso da verdade, não passível de questionamento. Integra também este grupo a pesquisa de 

Dayana Coelho de Souza. A pesquisadora propõe-se a mostrar que tanto a Psicanálise freudo-

lacaniana como a Análise de Discurso de Matriz Francesa trabalham com o paradigma 

indiciário, tal como pensado por Ginzburg (1989.). Esse paradigma, que valoriza todo o tipo de 

indícios e vestígios linguístico-discursivos pode contribuir também com os educadores no 

sentido de lhes permitir atentar para sutilezas discursivas dos estudantes pelos quais são 

responsáveis. 

  

Palavras-chave: Discurso; Ensino; Sentidos.  
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ANÁLISE DE DISCURSO de MATRIZ FRANCESA E PSICANÁLISE: ASPECTOS 

METODOLÓGICOS 

 

 

Dayana Coelho SOUZA (FFCLRP-USP)  

dayana.coelho@hotmail.com 

Filomena Elaine Paiva ASSOLINI( FFCLRP-USP) 

elainefdoc@ffclrp.usp.br 

 

 

O presente trabalho, recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento, objetiva refletir sobre 

o paradigma indiciário, proposto por Ginzburg (1989). Contrapondo-se ao paradigma 

positivista, galileano, marcado pela objetividade, linearidade, quantificação e produção de 

sentidos únicos e generalizáveis, o paradigma indiciário caracteriza-se por fornecer subsídios 

teórico-metodológicos que permitem ao pesquisador deter-se no singular, no que é ímpar em 

seu estudo. Sendo assim, temos o propósito de mostrar que a Análise de Discurso de Matriz 

Francesa, pecheutiana, e a Psicanálise freudo-lacaniana, campos teóricos aos quais nos filiamos, 

valem-se desse paradigma, que nos ensina a observar, reconhecer, perscrutar e valorizar 

indícios, vestígios, sinais e sintomas, que, à primeira vista, poderiam ser negligenciados ou 

desprezados. No caso da Psicanálise freudo-lacaniana, o objeto de pesquisa é o inconsciente e 

da Análise de Discurso de Matriz Francesa, o discurso, sendo que, nesses dois campos, não é 

possível para o pesquisador entrar em contato direto com os seus objetos de investigação 

enquanto objetos da realidade. O que lhe é possível é a análise de seus efeitos, quais sejam: 

formações do inconsciente e formações discursivas, presentes na materialidade linguística. Os 

efeitos do inconsciente ou do discurso, presentes na materialidade linguística, tais como lapsus, 

atos falhos, trocas linguísticas, repetições e-ou as formações discursivas, nas quais o sujeito se 

inscreve, são escutados e interpretados pelo analista, cujas interpretações estão sempre em 

aberto, pois os sentidos são incompletos e estão em constante movimento, uma vez que são 

produzidos a partir de diferentes posições que o sujeito pode ocupar. Entendemos que a Análise 

de Discurso de Matriz Francesa e a Psicanálise freudo-lacaniana, ao nos permitir alcançar e 

conhecer algumas das singularidades do sujeito, pode contribuir também com a área da 

Educação Escolar, em especial no que se refere a possibilidades de escutas atentas e argutas, 

capazes de escutar o não-dito, os silêncios e silenciamentos, bem como os dizeres que, 

aparentemente, podem ser marginais e não ter importância.  

 

Palavras-chave: Análise de discurso; Psicanálise; Metodologia. 
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NO FIO DA(S) PALAVRA(S): O DISCURSO NARRATIVO COMO POSSIBILIDADE 

PARA OS SUJEITOS-ESTUDANTES DOS ANOS INICIAIS EXPRESSAREM SUA 

SUBJETIVIDADE  
 

 

Josiane A. de Paula BARTHOLOMEU (FFCLRP-USP) 

josiane002@hotmail.com 

 

 

Apresentamos resultados de pesquisa de mestrado, na qual investigamos se os sujeitos-

estudantes, mais especificamente do 5º ano do ensino fundamental, utilizam o discurso narrativo 

escrito para falarem de si, de seus sentimentos, emoções, frustrações, tecendo a sua 

subjetividade. O discurso narrativo escrito é comum nas práticas pedagógicas escolares, sendo 

pedagógica, que, na maioria das vezes, é utilizado apenas para cumprir um currículo ou 

proposta que não contempla quem escreve e o que se escreve, mas como se escreve, no sentido 

de conduzir o educando à subordinação às estreitas malhas das normas ortográficas e 

gramaticais. O arcabouço teórico que sustenta nossos estudos está centrado na Análise de 

Discurso de Matriz Francesa, Pecheuxtiana, na Psicanálise freudo-lacaniana e nas Ciências da 

Educação. Para a realização dessa pesquisa, elaboramos uma atividade didático-pedagógica, 

tendo como finalidade a coleta de narrativas escritas por sujeitos-estudantes do 5º ano do ensino 

fundamental de uma escola situada em uma pequena cidade do interior paulista. Após a 

atividade supracitada, as narrativas foram lidas e transcritas, culminando na seleção de três 

textos que constituem nosso corpus de análise. As análises das narrativas escritas reverberaram 

marcas e indícios de que: a) em condições favoráveis de produção, em que as atividades 

propostas sejam coerentes, criativas e desafiadoras, os estudantes se posicionam como 

intérpretes-historicizados, ou seja, atribuem e produzem sentidos a partir de sua memória 

discursiva, conseguindo produzir textos escritos nos quais podem ser identificadas marcas de 

autoria; b) atividades linguísticas, fundamentadas teoricamente e baseadas em portadores de 

textos diferenciados, proporcionam aos sujeitos-estudantes a aprendizagem de diferentes 

gêneros discursivos, instigando-os a perguntas, relatos de experiências, exposição de suas 

dúvidas a respeito dos mais diversos assuntos e temas tratados em sala de aula e outras 

formulações, o que lhes permite ocupar o lugar de sujeitos que se relacionam prazerosamente 

com o processo polissêmico de linguagem, contribuindo para que entendam a língua em seu 

funcionamento; c) o discurso narrativo é uma alternativa para que os sujeitos-estudantes  “falem 

de si”, de seus desejos, fantasias, angustias, medos, expressando, assim,  sua subjetividade, 

condição basilar  para que tenham vez e se façam ouvir em sala de aula, no contexto escolar e na 

sociedade. 

 

Palavras-chave: Análise de discurso; Discurso narrativo; Escrita de si. 



  

 
São Carlos, Setembro de 2018 

 

DISCURSO PEDAGÓGICO ESCOLAR: A (RE)PRODUÇÃO DE VERDADES 

INQUESTIONÁVEIS PELOS PROFESSORES 

 

 

Letícia Moraes SOUZA (FFCLRP-USP) 

leticia.moraes.souza@usp.br 

 

Este trabalho que aqui se apresenta é originário de uma pesquisa financiada pela FAPESP. Um 

de seus objetivos foi o de investigar as condições de produção em que ocorre a alfabetização em 

salas de aula dos dois primeiros anos do Ensino Fundamental I. Realizamos tal pesquisa 

amparados na Análise de Discurso de Matriz francesa pecheuxtiana e na Teoria Sócio-histórica 

do Letramento. O corpus foi composto por entrevistas semiestruturadas com professores 

alfabetizadores da rede estadual de ensino paulista. Dentre outros resultados, mostraremos aqui 

o imbricamento do discurso do professor na produção de verdades absolutas a serem seguidas 

na sala de aula, principalmente pelos sujeitos alunos. Discurso esse que sofre dentre outras 

influências, a grande interferência do material didático utilizado por esta rede de ensino. Essas 

supostas “verdades”, produzidas pelos professores e pelo material didático, são impostas aos 

alunos como o único sentido possível, mantendo a paráfrase como relação dominante na sala de 

aula. Amparados em Tfouni e Assolini (2008, 2017) e Assolini (2008, 2010, 2015), temos 

pressuposto de que se o trabalho pedagógico com alfabetização não oferecer ao estudante 

condições para atribuir sentidos, dificilmente esse sujeito irá constituir-se autor de seu próprio 

dizer. As condições de produção observadas durante a realização da pesquisa, mostram-nos a 

impossibilidade de um trabalho com o discurso polêmico, no qual os alunos teriam a 

oportunidade de assumir a posição de sujeitos autores de seus próprios sentidos. Os resultados 

apontam que o discurso pedagógico e a paráfrase se inter-relacionam, contribuindo para a 

constituição do Discurso Pedagógico Escolar tradicional (ORLANDI, 2011), ou seja, um 

discurso que se sustenta sobre a suposição da possibilidade de um modo certo e único de 

conhecimento (ASSOLINI, 1999). Assim, observamos que a escola, em geral, é uma instituição 

de produção de verdades absolutas e inquestionáveis, restando aos sujeitos que ali estão apenas 

absorver os sentidos já prontos, acabados e legitimados. Com isso, questiona-se mais uma vez: a 

escola produz sujeitos autores ou reprodutores?  

 

Palavras-chave: Análise de Discurso; Discurso Pedagógico Escolar (DPE); Autoria.  
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ESCOLA E DEMOCRACIA: A GESTÃO DA ESCOLA PÚBLICA SOB OS EFEITOS 

DA PÓS-MODERNIDADE 
 

 

Emerson Rodrigo CAMARGO (FFCLRP-UPS) 

emersonbedin@usp.br 

 

 

A gestão escolar, admitida pela escola púbica do Estado paulista, encontra-se no deslize dos 

sentidos do significante democracia no contexto da pós-modernidade. O triunfalismo da 

individualidade – da subjetividade do mundo pós-moderno sobre o materialismo histórico – fez 

emergirem novos sentidos, (re)produzindo, ademais, elementos democráticos ficcionais, 

forjados, que têm ganhado maiores importâncias, atenções dos sujeitos escolares (gestores e 

professores) do que os intrínsecos, fundamentados na historicidade da luta de classes. Neste 

trabalho, apresentamos resultados de nossa pesquisa de mestrado sobre a (re)produção dos 

sentidos de democracia nas práticas gestoras de algumas escolas públicas estaduais de São 

Paulo, em que investigamos práticas, discursos e representações de atitudes (anti)democráticas 

no que concerne à natureza da gestão escolar. À luz dos pressupostos teórico-metodológicos da 

Análise de Discurso de matriz francesa (pecheuxtiana) e das Ciências da Educação, 

compreendemos e analisamos o imaginário que circula no âmbito do Discurso Pedagógico 

Escolar - DPE, a respeito do significante democracia nas práticas gestoras das escolas por nós 

pesquisadas. Nosso corpus constitui-se de entrevistas semiestruturadas, registradas em áudio, 

transcritas e realizadas com os sujeitos-professores e sujeitos-gestores de três escolas públicas 

de Ensino Fundamental, Ciclo II, e Médio, de duas cidades do interior do estado de São Paulo, 

assim como por observações das práticas que realiza(ra)m nos interiores de tais instituições. A 

partir desse amplo espaço discursivo (MAINGUENEAU, 1987), realizamos alguns recortes, 

compreendidos como fragmentos correlacionados de linguagem e situação (ORLANDI, 1999). 

Desses recortes, selecionamos para este V Colóquio, algumas sequências discursivas de 

referência (S.D.R.) (COURTINE, 1981). As análises discursivas empreendidas evidenciam-nos 

que os sujeitos escolares entrevistados (gestores e professores) encontram-se inscritos em 

formações discursivas (FOUCAULT, 2008) projetadas a partir de formações ideológicas que 

aludem a dizeres/práticas (anti)democráticas, tanto gestoras quanto pedagógicas, segundo os/as 

quais o significante democracia constitui-se em narrativas subjetivas carregadas de opiniões, de 

factoides, que podem ou não ser fundamentadas, ancoradas na materialidade de poder. 

Assujeitados ideologicamente pelos efeitos de ilusão provocados pelos elementos da pós-

verdade, deste mundo pós-moderno, tais sujeitos acreditam fazer parte do centro de poder das 

deliberações, das tomadas de decisão que envolvem as respectivas escolas onde exercem suas 

funções. Os componentes da pós-modernidade deslocam o Estado do centro do poder político 

(SAES, 1987; WOOD, 2012) e – por meio dos aparelhos ideológicos burocraticamente 

legitimados – inserem, em seu lugar, os desejos subjetivados da burguesia. 

 

Palavras-chave: Escola; Democracia; Pós-modernidade. 
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A NÃO ALFABETIZAÇÃO COMO SINTOMA DO SUJEITO 
 

 

Silvia de Carvalho Machione TRINDADE (FFCLRP-USP) 

silmachione@usp.br 

 

 

A alfabetização ainda é um desafio para a educação brasileira, pois, segundo dados disponíveis 

no Portal do MEC, pesquisas realizadas pelo INEP em 2016, através da Avaliação Nacional de 

Alfabetização, 54,73% dos estudantes acima dos 8 anos, faixa etária de 90% dos avaliados, 

permanecem em níveis insuficientes de leitura e 33,95% em níveis insuficiente de escrita. O 

presente trabalho surge a partir do processo de investigação em curso que acontece no âmbito de 

nossa pesquisa de mestrado. Objetiva investigar os impasses no processo de alfabetização e sua 

relação com o inconsciente, ou seja, saber qual a relação entre o não aprendizado da leitura e a 

escrita de adolescentes do ensino regular, que não apresentam deficiência alguma, com o sujeito 

do inconsciente. Sendo a alfabetização diferente do letramento, processo sócio-histórico que se 

insere em um continuun (TFOUNI), indaga-se qual seu impacto nas dificuldades de 

alfabetização? Essa pesquisa se insere no campo de estudos da Psicanálise, Educação, Teoria 

Sócio-Histórica do Letramento e da Análise de Discurso de matriz francesa. Partimos do 

pressuposto de que a alfabetização pode esbarrar em limites impostos pela singularidade do 

sujeito do inconsciente. Pode haver uma lógica inconsciente de conveniência no ato de aprender 

ou de não aprender, algo que se coloca a serviço de se evitar algum desprazer, sofrimento ou 

conflito que se relaciona a outra cena. O corpus foi constituído por observações em aulas dadas 

por professores alfabetizadores para alunos de 09 a 17 anos, com dificuldades na leitura e 

escrita. Verificamos que há uma desimplicação dos pais e dos alunos frente ao problema por 

eles enfrentado, uma vez que faltam às aulas com frequência. O nível de letramento dos pais os 

impossibilita ampliar a significância do aprendizado do filho reconhecendo a constância nas 

aulas como fundamental. Verificamos, ainda, que, apesar da utilização de diferentes 

metodologias pedagógicas, alguns alunos não conseguem aprender. Esses indícios nos levam a 

hipotetizar que, nesses casos, o não aprendizado se dá como um sintoma, como uma 

manifestação inconsciente, hipótese a ensejar investigação aprofundada.Com isso, ampliamos a 

discussão a respeito do não aprendizado para além de questões correntes e permanecemos com a 

questão: o que o professor, que não é analista, pode fazer nesses casos? 

 

Palavras-chave: Alfabetização; Sintoma; Inconsciente. 
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OS CAMINHOS DO LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO BILÍNGUE: AS 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DE DUAS LÍNGUAS 

 

 

Isadora Borges GUARDA (FFCLRP-USP) 

isadoraguarda@hotmail.com 

 

 

Confirmando o fato de que as escolas bilíngues têm crescido no país e que tal crescimento nos 

convida a refletir sobre as inúmeras consequências na educação destes alunos bilíngues, tais 

como: as novas formas de experiência junto à alfabetização e ao letramento, as influências da 

língua estrangeira quanto aos contornos da língua materna, o mercado de trabalho de docentes 

considerados aptos para lecionar em escolas bilíngues, o acesso a estas escolas e a diferenciação 

na formação entre estudantes que passaram por tais instituições e outros que não passaram etc. 

Apresentamos resultados parciais de pesquisa de mestrado em andamento, que investiga a 

alfabetização e o letramento bilíngue e as práticas pedagógicas no ensino de duas línguas. 

Objetivamos compreender como o ensino de uma língua interfere na outra, o aproveitamento e 

as barreiras impostas pelos dois idiomas, identificar como ocorre o letramento através da prática 

docente em relação ao discente e identificar como se constitui o professor na imersão do ensino 

aprendizagem da língua inglesa, juntamente com a língua portuguesa. O corpus foi constituído 

por observação de aulas, materiais didáticos e por entrevistas semiestruturadas de 10 professores 

de escola bilíngue do interior do estado de São Paulo. Sequências Discursivas de Referência 

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 na aquisição da linguagem (CORACINI). 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 continuum. Os 

resultados parciais assinalam que: a) a alfabetização acontece nas duas línguas 

simultaneamente; b) os alunos que têm aulas nos dois idiomas começam a pensar nas duas 

línguas; c) a imersão vivida na escola bilíngue destaca o processo sócio-interacional; d) as 

crianças transitam do português para o segundo idioma quase sem perceber, adotando como 

forma de comunicação natural; e) A aprendizagem que acontece de forma significativa, parte da 

importância de trabalhar focando não só na aquisição da linguagem, mas sim no significado 

dessa linguagem seja a língua materna como na língua Inglesa. 

  

Palavras-chave: Bilinguismo; Letramento; Alfabetização. 


