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Este trabalho expõe o quanto a figura do professor é relevante e essencial tanto para a sociedade 

contemporânea, dentro do contexto escolar, quanto para os sistemas comunicativos que se 

expressam por meio da língua nas práticas sociais. Igualmente, pretende-se apresentar as ideias 

da gramática, suas complexidades e problemáticas. Há de se ressaltar que a caracterização da 

norma culta apresentada pela gramática, dentro do contexto escolar, e o ensino em que ela está 

colocada são os fatores que levam à compreensão de um novo modelo de criação de produção 

textual para o aluno, todavia, a gramática e o ensino, em que o aluno está inserido, podem ser 

modificados e transformados com novos meios trabalhados pelo professor na sala de aula, 

atribuindo novos sentidos de utilização da gramática, descortinados em suas práticas 

pedagógicas gerando, assim, um movimento de resistência. Mas, o que é resistir? Para Deleuze 

(2001) seria criar, isto é: “A arte consiste em liberar a vida que o homem aprisionou; homem não 

para de aprisionar a vida, de matar a vida”. O artista libera a vida potente em sua arte, a vida que 

não é dele, mas, é a vida do outro, isso é resistência. A arte para Deleuze é uma liberação e 

libertação da vida. Só o fato de existir a arte, já é uma resistência. A partir desses pensamentos de 

Deleuze, pode-se pensar o professor como um gerador de um novo mundo dentro de um mundo 

já existente, lutando, revolucionando, resistindo e movimentando-se contra a educação imposta, 

institucionalizada, e é dessa maneira que o professor luta por seus alunos, transformando e 

ressignificando o espaço escolar em que os mesmos estão submetidos. Portanto, a sistematização 

e a teorização do trabalho estão fundamentadas em autores do campo filosófico, dentre eles, o 

filosofo Gilles Deleuze, o qual colabora para a educação, visando explorar conceituações 

possíveis sobre o que é ser professor e seu papel na ressignificação da produção textual dos alunos, 

atreladas à teoria da análise de discurso, fundamentada no Filosofo Michel Foucault. 

 

Palavras-chave: Resistência; Linguagens; Professor. 

he_psique@hotmail.com

