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[...] se o discurso verdadeiro não é mais, com efeito, 
desde os gregos, aquele que responde ao desejo ou 
aquele que exerce o poder, na vontade de verdade, 
na vontade de dizer esse discurso verdadeiro, o que 
está em jogo, senão o desejo e o poder? O discurso 
verdadeiro, que a necessidade de sua forma liberta 
do desejo e libera do poder, não pode reconhecer a 
vontade de verdade que o atravessa; e a vontade de 
verdade, essa que se impõe a nós há bastante tempo, 
é tal que a verdade que ela quer não pode deixar de 
mascará-la (Foucault, 2000; p.20).

Introdução

O presente trabalho tem como objetivo analisar o discurso da representação 

dos professores do curso de Letras da UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso 

do Sul, Unidade de Nova Andradina - e considerando a importância que o professor, 

enquanto  posição  sujeito  (Pêcheux,  1997),  possui  historicamente  na  “construção”  e 

“divulgação” do conhecimento de diversas áreas do conhecimento. Há, ainda, uma outra 

razão,  ela  diz  respeito  aos  aspectos  da  história  de  professor  e  sua  “influência”  na 

aprendizagem de  seus  alunos,  posição  sujeito  (Pêcheux,  1997),  assim,  analisaremos 

nesta  pesquisa o  discurso de  construção da  identidade  do professor  de Letras  pelos 

alunos. 

Desde a antigüidade, os relatos da influência/importância do professor sobre 

seus alunos, nos leva a refletir  como o aluno identifica e constrói discursivamente a 

imagem o professor. Quais características? Quais discursos? Quais sentidos? Assim, o 

objetivo é analisar como o aluno “vê o professor hoje”, a construção da imagem, sua 

representação,  construção  a  partir  da  interação  histórica  entre  aluno  e  professor  no 

espaço acadêmico.

A universidade possui, hoje, um compromisso “nobre” enquanto função social 

com a transformação da sociedade. A posição “privilegiada”, que o professor usufrui 

como interlocutor dentro da relação pedagógica, faculta-lhe o acesso às iniciativas de 



direcionamento educacional. Cabe-lhe, com efeito, “descortinar” e propor projetos de 

recriação de um mundo mais humano e condizente com as aspirações de “todos”, e não 

apenas  se  aproximar  de  uma  maneira  mais  intuitiva  de  se  interpretarem  teorias  e 

posicionamento didático-pedagógicos relacionados com o tema crucial,  a mudança e 

transformação social. O aluno por meio do professor e seu ensino pode ser dinamizador 

da mudança dessa luta ideológica de acordo com Pêcheux:

A objetividade material da instância ideológica é caracterizada pela estrutura de 
desigualdade-subordinação do “todo complexo com o dominante” das formações 
ideológicas  de  uma  formação  social  dada,  estrutura  que  não  é  senão  a  da 
contradição  reprodução/transformação  que constitui  a  luta  ideológica  de  classes 
(Pêcheux, 1997; p.147).

Tendo  por  pressuposto  que  a  sociedade  contemporânea  está  dividida  em 

classes  sociais  que  desfrutam,  em  proporções  desiguais  e  injustas  dos  benefícios 

oriundos do progresso, questiona-se a influência da aquisição do conhecimento como 

para a desistência dessa busca pelo aluno, o que pode incentivar ou desmotivar o aluno, 

nesse sentido o papel do professor universitário dentro dessa realidade é fundamental.

Há  mestres  confiantes  no  potencial  da  universidade,  na  ação  pedagógica 

incidindo  de  forma  significativa  sobre  a  sociedade,  através  de  acadêmicos,  criando 

condições  para  o  desabrochamento  de  padrões  de  “comportamentos”  desejáveis 

segundo um estilo diferente de vida sócio-política. Já que a universidade pode agir em 

tal sentido, então ela deve atuar. 

Nosso objetivo é analisar o discurso da representação do professor por parte 

dos alunos, pois apesar de várias mudanças no método de ensino superior, assim ainda 

há vários fatores que podem ser considerados.  O objeto de estudo deste trabalho de 

campo é tomar o discurso de representação discursiva do professor por parte do aluno, 

ou seja, como o aluno constrói discursivamente a representação do professor.

A presente pesquisa se justifica por buscar analisar o discurso da representação 

discursiva do professor por parte dos acadêmicos, pois pode contextualmente identificar 

discursos sobre transformações de identidade do professor em relação aquilo que possui 

de si e aquilo que o aluno constrói dele. 

Nossa  metodologia  consiste  na  elaboração  de  algumas  questões  iniciais, 

elaboração de um questionário aplicado, contendo perguntas sobre o professor. Cada 

questão  com  o  limite  de  respostas  de  cinco  linhas  para  resposta.  A  aplicação  do 

questionário foi realizada no dia 18 de abril de 2007. Os alunos só ficaram sabendo do 



questionário e seu conteúdo na hora da aplicação e não se comunicaram para respondê-

lo. Foi aplicado o questionário no 3º e 4º ano do curso de Letras. Tempo de duração 

para cada sala foi de uma aula, ou seja, 50 minutos. Todos os alunos responderam, mas, 

poucos  se  identificaram.  A  partir  do  questionário  respondido  pelos  acadêmicos  de 

Letras, foram recortados os enunciados e agrupados em discursos.

Assim, o corpus deste trabalho se constitui do questionário aplicado e a partir 

dele o seu material discursivo em formas.

Suporte Teórico

Para Mussalin (1999, p. 10) “Falar em Análise do Discurso pode significar, 

num primeiro  momento,  algo  vago  e  amplo,  praticamente  pode  significar  qualquer 

coisa, já que toda produção de linguagem pode ser considerada discurso.”

Segundo Orlandi (1999) a Análise do Discurso é um campo de questões sobre 

a linguagem, que e a análise do discurso, contruiu pra a construção de um saber como 

os discursos funcionam ou podem funcionar e que há modos de se interpretar, nem todo 

mundo tem acesso aos modos de interpretação a partir do espaços sociais.

Ainda, de acordo com Orlandi (1999, p. 10) cabe então perguntar: como nos 

relacionamos  com  a  linguagem  em  nosso  cotidiano  enquanto  sujeitos  falantes.  É 

justamente  pensando  que  há  muitas  maneiras  de  se  significar  que  os  estudiosos 

começaram a se interessar pela linguagem de uma maneira particular, o que deu origem 

a  Análise  do  Discurso  de  linha  francesa  -  AD  -,  que  trata  do  discurso,  que 

etimologicamente,  tem a  idéia  de curso,  de percurso,  de  correr  por,  de movimento, 

portanto, discurso e assim, a palavra em movimento. A Análise do Discurso concebe a 

linguagem como mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social. A 

língua produz sentidos por/para os sujeitos. 

Diferentemente  da  AD, a  análise  do conteúdo procura  extrair  sentidos  dos 

textos, respondendo à questão o que este texto quer dizer? Como este texto significa? 

Segundo  Orlandi  (1999;  p.18)  trata  o  texto  como  um  todo  unificado  pensando  a 

linguagem em uso, suas contribuições são valiosas. Nisso, a AD nos anos 60 tem uma 

ruptura  com  o  século  XIX  e  possui  três  domínios:  a  lingüística,  o  marxismo  e  a 

Psicanálise. Para a AD a língua só é relativamente autônoma, a história tem seu real 

afetado pelo simbólico, o sujeito discursivo funciona pelo inconsciente e pela ideologia.

A AD é herdeira das três regiões de conhecimento – Psicanálise – Lingüística, 

Marxismo – mas só interroga a lingüística pela historicidade, questiona o materialismo 



perguntando  pelo  simbólico,  e  na  Psicanálise  trabalha  a  ideologia  relacionada  ao 

inconsciente,  e  nestes  campos  de  conhecimento  o  objeto  de  estudo  é  o  discurso 

(Orlandi, 1999).

Segundo Maingueneau (1993; p. 10) – A análise do discurso não exige uma 

releitura verdadeira.

A análise de discurso não pretende se instituir como especialista da interpretação 
dominando “o” sentido dos textos apenas  pretende  construir  procedimentos  que 
exponham o olhar-leitor a níveis opacos, a ação estratégica de um sujeito (...) o 
desafio  crucial  e  o  construir  interpretações,  sem jamais neutraliza-las  (Pêcheux, 
1997; p. 148). 

Nos dias de hoje a Análise do Discurso pode designar qualquer coisa, toda 

produção de linguagem que estão em contato com o estudo da “língua”,  no sentido 

saussuriano, se refere a linguagem à medida que est faz sentido para sujeitos. 

No panorama da análise do discurso pode se dizer que a primeira geração nos 

fins dos anos 60 procurava colocar em evidência as particularidades de forma discursiva 

(o discurso comunista, socialista, etc). A Análise do Discurso da segunda geração está 

ligada às teorias da enunciação, uma reação sistemática contra aquela que a precedeu.

O fato de que poucas coisas, globalmente podem ser ditas, explicam que os 
enunciados não sejam uma transparência infinita, como o ar que se respira, mas 
coisas  que  se  transmitem  e  se  conservam,  que  tem  um  valor  e  das  quais 
tentamos nos apropriar. (Maingueneau, 1993; p. 14).

Análise dos Discurso

A Análise do Discurso concebe a linguagem como 
mediação necessária entre o homem e a realidade 
natural e social. Essa mediação, que é o discurso, 
torna possível tanto a permanência e a continuidade 
quanto  o  deslocamento  e  a  transformação  do 
homem e da realidade em que ele vive. O trabalho 
simbólico do discurso está na base da produção da 
existência humana. (Orlandi, 1999, p.15).

Neste tópico vamos proceder a análise dos dados, dos recortes de questionários 

respondidos por acadêmicos do 3º e 4º anos da UEMS – Universidade Estadual de Mato 

Grosso do Sul – Nova Andradina, curso de Licenciatura Letras – Habilitação Português 

e Inglês, que permitiu verificar como o acadêmico representa-o discursivamente. 

A classificação dos discursos é apenas uma questão metodológica visto que os 

discursos são sempre constituídos por outros discursos. É importante ressaltar que em 



cada discurso não procederemos a análise de todos os enunciados de forma específica, 

eles, em alguma medida, são para a caracterização geral dos discursos uma vez que os 

enunciados são paráfrases uns dos outros.

Identidade do Professor

Para a análise recortamos os enunciados e os agrupamos em discursos para 

proceder  a  análise.  Essa  identidade  apresenta  um número  de  sentidos  variados  que 

caracterizam  o  professor,  no  discurso  do  fator  humano,  do  fator  reflexivo,  etc.  A 

classificação geral de “fator” caracteriza o discurso como fato ou um acontecimento.

Humano

(01) “Acredito que antes de ser um professor, a pessoa deva ser um bom ser humano, 
gostar da profissão abraçando a causa, ser artista e reflexivo de sua pratica” (F.01);
(03) “É aquele que além de conhecer bem sua área e saber ensinar é humano e nos 
compreende que nos ajuda, e não nos ferrar” (F.02);
(07) “afinal, somos seres humanos que também temos família, filhos, emprego, / etc...” 
(F.02);
(72) “Um bom professor tem que amar o que faz, pois essa profissão é uma das mais 
belas independente de qual for a área de atuação” (F.26).

No enunciado (01) “professor humano” integra em si algumas características 

que ele mesmo as assume e as incorpora em sua posição sujeito.

Em  (03)  e  (07)  consiste  no  educador  que  visa  preparar  a  “pessoa  do 

acadêmico” em relação a seu fim último e “o bem da sociedade” de que faz parte, logo, 

formado terá que participar.

Já no enunciado (72) constata-se que o professor deve ter, de início, o projeto 

de educar e admitir um sentido para a “vida do homem” que deve ser provido. Também 

há uma cobrança com a honestidade de caráter, amor à profissão, à verdade, à justiça, à 

virtude visto que o sujeito atribui um sentido de que ser professor é uma das “profissões 

mais belas”. Para Pêcheux (1997) são ideologias adquiridas no contexto sócio histórico 

do sujeito.

Para  que  se  compreenda  a  questão  do  discurso  do  fator  humano  (sentido) 

buscamos uma explicação léxica para humano que está relacionado especialmente com 

a formação do espírito humano.  No contexto histórico o professor é visto como um 

profissional  que precisa ser “perfeito” (efeito  de sentido),  porém todas as profissões 

devem ter o mesmo comprometimento.



Nos enunciados a seguir analisaremos a questão do discurso do fator humano 

na visão dos alunos enquanto posição sujeito.

Em sua posição sujeito, o aluno atribui ao professor o sentido de que, como 

profissional, ele devesse ou deveria “ser humano”, “mais pessoa” na sua relação com os 

alunos.

No enunciado (07) o sujeito se inclui como ser humano, em outras palavras 

todos, sem exceção, se encaixam no mesmo discurso com defeitos e qualidades num 

contexto profissional em geral e não somente o professor.

Reflexivo

(09) “O professor deve ser reflexivo, preparado para não ser pego de surpresa” (F.03);
(51)  “Crítico  que  busca  de  alguma  maneira  voltar-se  para  si  e  pensar  no  seu 
desempenho” (F.14);
(103) “Contextualizar e questionar com os alunos o que é, e o que não é bom” (F.43);
(108) “Que provoque a dúvida, não as respostas” (F.47);
(131) “Permite que o aluno debata, questione e interaja com ele” (F.57);
(76) “ter uma visão de mundo ampla” (F.28).

Para o fator reflexivo que é um agente eficiente de mudanças sociais, aglutina 

considerável  força entre  os acadêmicos.  Que muito  ativo  na universidade  dispõe de 

condições tanto para despertar quanto para acelerar o advento de uma nova proposta 

educacional.  Esses  professores  não  só  asseguram  a  possibilidade  de  tal  ocorrência 

como,  também,  expõem  motivos  que  lhes  amparam  a  firme  convicção  no  poder 

mobilizador  do  ensino.  O  aluno  descobre-se,  a  partir  daí,  como  um  ser  impelido 

eticamente para transmudar a realidade de acordo com os valores que desabrocham nas 

formas de aspirações ou idéias a serem perseguidos.

No discurso do elemento reflexivo ou que reflete, medita,  pondera, sobre o 

ensino, instrumento de análise, transformação e criação de uma realidade que possibilite 

uma melhor atuação individual acadêmica. Permite a concentração do desenvolvimento 

de  raciocínio,  como  os  saberes  propostos  pela  UNESCO  que  são;  o  aprender  a 

conhecer; aprender a fazer; aprender a viver com os outros e aprender a ser, portanto a 

aquisição  de  informação  e  a  formação  humana  e  social  do  indivíduo  nesta  visão 

ideológica do aluno.

No discurso (09) o sujeito evidencia que o “professor deve ser reflexivo” e em 

(51)  voltar-se  para  si,  um enunciado  é  paráfrase  do  outro,  o  sujeito  se  apropria  do 

discurso que o atravessa de outras memórias “deve ser reflexivo” voltar-se para si.



Conhecimento

(11) “estar em dia com as novidades da sua área e também de assuntos gerais” (F.03);
(119) “sempre aparece com novidades, faz atividades que envolvem a sala” (F.52);
(55) “Postura, ter conhecimento do assunto a ser aplicado (discutido) deve ser coerente 
em seus comentários e explicação deve ser audaciosa, e estar sempre inovando para não 
deixar as aulas cansativas” (F.18);
(40) “buscar conhecimentos para proporcionar aos alunos o conhecimento necessário 
para que o mesmo compreenda a importância dos estudos” (F.08).

O  fator  conhecimento  traz  um  mundo  erudito  cruzado  por  correntes 

variadíssimas e até contraditórias de pensamento. No discurso (11) fica lúcido o sentido 

de “poluição mental” daí decorrente e mais contagiosa e corrosiva que o ar respirado 

num parque industrial ao mestre que tenta levar para sala um universo maior do que 

própriamente  dito  seria  aplicado  em  sala,  confundindo  o  objetivo  do  processo 

educacional da universidade. 

Já no discurso (55) e (40) temos o mestre que traz uma conjuntura criada pela 

complexidade conflitante dos elementos culturais de hoje, infere-se a valia representada 

por  um educador  amadurecido  na percepção  de  mundo.  Por  isso  pode-se  dizer  que 

método  nenhum  de  ensino  poderá  dispensar  a  presença  do  professor  que  orienta, 

aconselha, sem impor ou imprimir parcialidades. Logo, ao professor, conhecimento é 

composto de orientação exercida com base em diálogo de muita lucidez e objetividade.

Metodológico

(88)  “Busca  ser  dinâmico,  interagindo  com os  demais  professores  sendo  elo,  ele  e 
alunos de forma que apareçam frutos verdadeiros na aprendizagem dos mesmos” (F.35);
(13) “Levar o aluno a ler o mundo a sua volta, ser crítico e ter interesse em melhorar 
cada vez mais” (F.03);
(61) “deve deixar os alunos desenvolver e não serem domesticados deve deixar o aluno 
dizer, escrever e não poda-lo” (F.22);
(113) “Demonstra gostar do que faz, não deixa seus problemas pessoais interferirem na 
sua relação com seus alunos” (F.49);
(49) “Um “bom” professor é o que procura crescer junto com os alunos é o que busca 
estratégias de ensino para desempenhar o seu trabalho” (F.14);
(117) “usar métodos que ajude seu aluno a compreender o conteúdo” (F.51);
(44) “Um” bom “professor na minha opinião é aquele que impõe limites, mas que não 
deixa  a  sua  autoridade  dominar  os  alunos,  que  é  amigo  dos  alunos  e  que  os 
respeita”(F.11);
(23) “prende a atenção do aluno por mais desinteressante que seja o assunto” (F.05);
(97) “Um” bom “professor tem domínio de conteúdo, mas não chega despejando este 
conteúdo; compartilha suas experiências profissionais” (F.41).



Nos discursos acima acerca do professor metodológico tem-se que o professor 

toma consciência de si e da realidade circunstante, ele se vê num mundo que lhe é dado 

para ser recriado a sua imagem e semelhança em uma relação interdiscursiva com o 

discurso bíblico da criação do mundo. Faz com que o encontro do acadêmico com o 

mundo da realidade se torne um desafio. Com isso, o acadêmico aceita o desafio da 

inserção no meio e analisam, criticamente, os recursos que foram dados, então começam 

a emergir alternativas de escolha que lhe permitem afirmar-se como pessoa.

Compromisso

(53) “Um professor que demonstre interesse pelo que ensina” (F.16);
(85) “Trazer para suas aulas a visão de uma realidade social que pode ser melhorada a 
partir da atitude consciente de cada um” (F.33);
(24)  “Professor  comprometido  com  seu  trabalho  e  preocupado  em  realizá-lo  bem” 
(F.05);
(38) “o professor precisa ser comunicativo, reflexivo, alegre, gostar de sua profissão” 
(F.08);
(141) “não se limita  apenas em preocupar-se com o tempo e a aplicação das aulas” 
(F.64);
(87)  “Um”  bom  “professor  é  aquele  que  busca  e  não  fica  esperando  as  coisas 
acontecerem conforme o curso do tempo” (F.35);
(90) “Aquele que quer o melhor para o aluno, se preocupa com o seu conhecimento, que 
mostra os caminhos a serem tomados e que dá a nota merecida segundo o que o aluno 
aprendeu e não por afinidade” (F.36);
(52) “Um professor que não ama aquilo que faz” (F.16).

Este discurso se constitui de um sentido de “paradeiro para dar acolhida aos 

fluxos positivos” e negativos de toda a ordem social, política e econômica. Na verdade, 

esse modelo de mestre não reproduz, a rigor, os padrões de uma sociedade competitiva, 

seletiva e marginalizante da qual ele faz parte. 

E este professor que se transforma numa encruzilhada por onde passam os 

alinhamentos  culturais  explícitos  e  latentes,  ou  seja,  o  desequilíbrio  entre  as  duas 

tendências preponderantes, que, no atual sistema educacional, a saber, o conflito entre o 

teor da qualidade do ensino e a exigência de democratizar as oportunidades, em termos 

quantitativos, de atendimento e de abertura à demanda, isso enquanto efeito de sentido 

de uma representação.

Se, para alguns (posição sujeito), tal discurso, complexa ao extremo, justifica 

atitudes de comodismo, alienação, para muitos comporta um desafio formidável, efeito 

de sentido. Apraz deparar, aí, com a mesma tônica que enfatiza a urgência de se resgatar 

para  a  universidade  sua  função  de  preparar,  a  par  de  profissionais  competentes, 



educadores autênticos, porque, caso contrário, o ensino superior não estaria cumprindo 

um de seus papéis mais importantes.

Relacionamento

(34) “manter um bom relacionamento com os alunos e com os profissionais da área” 
(F.07);
(45) “esta ali p/ensinar os seus alunos, e que os mesmos não tem nada para oferecê-lo” 
(F.11);
(106) “Extrovertido – Comunicativo – Paciente – Acessível” (F.46);
(115) “mediador compreensivo” (F.50);
(138) “brinca/” (F.63);
(65) “Um bom professor nunca perde a humildade mesmo quando se torna mestre ou 
doutor ele não esquece a sua origem e sabe como é ser aluno” (F.23);
(81) “E a característica  principal  do bom professor nos dias atuais  além da sua boa 
formação e qualificação acredito eu que ele tem que ser muito paciente” (F.31);
(41) “limitado e mal humorado” (F.09);
(89) “O professor que não sorri” (F.36);
(107) “Introvertido – mal humorado – Impaciente – Inacessível” (F.46);
(33) “professor que não sabe superar o lado pessoal do profissional” (F.06).

Esse  é  discurso  se  constitui  em  dogma  do  inatismo.  Isso  gera  seqüelas 

lamentáveis  no acadêmico.  A primeira  a  destacar  é  o  sentido  de  omissão  frente  ao 

processo  do  ensino,  daí  o  fato  de  professores  que  não  ensinam  nem  educam. 

Comportam-se como condutores de trànsito, permitindo que cada veículo desempenhe, 

por si, a rota. Logo se tem a conseqüência final de tudo isso. Primeiro, a omissão e o 

silêncio do mestre favorecem os interesses superiores do sistema. Segundo, o acadêmico 

não amadurece com percepção critica da realidade. Ele cria para si uma como “visão 

subjetiva” demais para realizar, com discernimento, o confronto com a pressão cultural 

que o cerca. 

Valores

(92) “Valoriza os princípios morais” (F.37);
(77) “que sabe o porquê da escolha da sua profissão, tem ética profissional, que sabe 
cativar  o  aluno,  que,  que  aguça  o  prazer  do  saber  em seus  educandos;  que  não  se 
decepciona com as dificuldades encontradas e consegue contorna-las” (F.29);
(36)  “propicia  condições  favoráveis  de aprendizagem e  auxilia  o  aluno sempre  que 
possível” (F.07);
(83) “Manter uma postura sociável dentro e fora da sala de aula, fazer de suas aulas um 
momento de abertura para novas inquietudes do aluno” (F.33);
(70) “O professor que critica seus companheiros de profissão” (. 25);
(78) “Simplesmente engana os alunos e transforma-os em bestas humanas” (F.30).



No enunciado (78)  pode-se inferir o sentido de que o professor ao planejar sua 

aula, faz com que o acadêmico perca seus direitos resguardados como pessoa e como 

cidadão, indica que as condições reais da sociedade não entram em apreço. Há uma 

programação  pela  ótica  do  mundo  que  não  se  enquadra  na  história  concreta  do 

educando, logo a comunicação docente vira monólogo. Atua, mas não faz história. Diz, 

mas  não  fala.  Propõe  um  quadro  cultural  abstrato  e  desumanizante  porque  sua 

mensagem está desenraizada dos anseios vivenciados pela comunidade, enquanto efeito 

de sentido construído pela posição sujeito do aluno.

Já em (92) (36), (83) e (70), os educadores têm-se omitido na discussão do 

modelo social. Nota-se claramente que a educação está sob controle social manipulado 

por interesse dominante, visto que há esta valorização moral. Tudo isso soma o sentido 

de decepção para quem ainda acredita  na educação como surto de criatividade.  Não 

admira,  perante  tal  situação  em  nada  gratificante,  se  muitos  professores,  para 

desencargo  de  consciência,  imaginem  que  o  processo  educativo  conduza, 

automaticamente, a resultados plausíveis, sendo, portanto, licito aquietar-se à espera do 

deus-dará.

Alienado

(15) “Professor responsável, didático” (F.04);
(19) “o professor dinâmico” (F.04);
(26) “organizado no sentido de organização das aulas” (F.06);
(42) “profissional, inteligente, ativo, completo em conteúdo e amigo” (F.09);
(47) “Pontual” (F.13);
(69) “Não faltar muito à faculdade, não se prender ao material da disciplina ter sempre 
uma palavra animadora com seus discentes” (F.25);
(99) “Que cumpre seus horários de aula e avaliações” (F.42);
(25) “professor monótono” (F.06);
(67) “O professor ruim é aquele que chega sempre atrasado que traz os problemas da 
vida pessoal para a sala de aula” (F.24);
(31) “professor que marca aluno (anti-ético)” (F.06);
(48) “Faltoso desinteressado” (F.13);
(62)  “não  cumpre  seus  horários  de  compromissos,  que  não  tem  conhecimento 
organizado que ao se prepara, é o chamado tradicional, que acha que só ouvir ou só 
repetir escrita (decorar) é aprender” (F.22).

Há no discurso do senso comum que o que serve para tudo não serve para 

nada. Nos enunciados (15), (69), (99), (67), (48) e (62), caracteriza por assumir um 

posicionamento  apolítico  e  reacionário,  esse tipo de professor prepara alunos  sem a 

mínima  capacidade  para  analisar  a  situação  sócia-política  do  país.  Deixa-os 



completamente despreparados para formularem julgamento criterioso. O preparo então 

dos acadêmicos está em serem presas fáceis de ilusões demagógicas. No cotidiano de 

sua  vida  fora  na  universidade,  seus  discípulos  irão  reproduzir  modelos  de 

comportamento  incorporados  cegamente;  aceitarão  situações  sem questionamento;  o 

que é pior,  se mais  tarde forem educadores,  não irão ensinar  a criar  nada de novo. 

Evidenciando  assim  que  o  professor  alienado  contribui  para  o  sistema  político 

educacional e governamental. 

Negativo

(29) “professor que se prende a sala de aula” (F.06);
(43) “Um professor ruim é aquele que se acomoda com a sua formação e não faz mais 
nada e usa uma abordagem tradicional em suas aulas” (F.10);
(46) “Professor “decoreba”,  que fica preso ao livro didático entre ano e sai ano e o 
professor continua repetindo os mesmos exercícios do livro” (F.12);
(75) “Infelizmente o que mais se vê, são profissionais despreparos e com isso a grande 
maioria dos alunos é que perdem, pois para tudo tem um tempo e se você deixar de 
aprender em determinado tempo fica muito mais difícil” (F.27);
(64) “Um professor ruim é aquele que deixa de ser professor e torna-se mestre ou doutor 
junto com isso sobe sua patente e seu ego, tornando egoísta” (F.23);
(39) “O professor sarcástico e arrogante” (F.08);
(59) “egoísta” (F.20);
(66) “o professor ruim é aquele que perde a humildade quando ganha status” (F.23);
(71) “O professor que se considera superior por ter conhecimento maior em relação aos 
seus alunos” (F.25);
(73) “O professor ruim é aquele que não se identifica com a profissão, que está em sala 
de aula: de aula por acaso e não da valor”(F.26);
(86) “fica criticando o ensino não busca por melhoras.” (F.35).

Nesse discurso, a universidade é vista como mero adestramento de habilidades 

profissionais,  ou suposta arte  transmissora de saber acumulado,  com a finalidade de 

adaptar o aluno ao meio já constituído pelas gerações adultas, tudo isso é o mesmo que 

negar  o  impulso  da  busca,  ou  seja,  profissionais  despreparados.  Com seus  títulos  e 

elevação   salarial,  se  aceita  a  ignóbil  tarefa  de  continuar  veiculando  a  ideologia 

negativa, enquanto posição sujeito, que só favorecem o sentido de gozo do poder e do 

prestigio. Fecham assim os olhos e fazem o jogo ‘eu finjo que ensino e você fingem que 

aprendem’.  Todavia,  é  bem  nessa  hora  que  perdem  a  sua  nobre  qualificação  de 

educadores e passam para as fileiras dos mercenários do ensino.

Omisso



(82) “Aquele que se mostra omisso com os fatos que acontecem na sociedade e que não 
se preocupa em alertar seus aprendizes, que eles são o futuro do mundo” (F.33).

Esse  discurso  de  alienação  manifesta-se,  pelo  seu  efeito  de  sentido,  na 

ausência de afinidade com os problemas sociais. Preocupado apenas com o repasse dos 

conteúdos culturais, o professor, por medo ou por comodismo (posição sujeito), não se 

dá ao trabalho de questionar todo o contexto em que se situa a sistemática de sua práxis. 

Foge-lhe  o  senso  crítico,  a  redundância  intensamente  lesiva  da  supervalorização  de 

assuntos  programáticos,  tomados  eles  vazios  de  sentido  para  a  vida  diária  dos 

educandos. Fazem assim uma educação de paliativos, deixando que as coisas fiquem 

como estão para ver o tempo passar.

Autoritário

(109) “que grita, e que esta sempre lembrando que quem manda na sala é ele.” (F.47);
(94) “O professor “ruim” é aquele que se impõe de maneira autoritária, não escuta os 
alunos porque acha que é perca de tempo, só se importa com a prova escrita e não está 
aberto a reflexões” (F.39);
(80) “Acredito que seja aquele que ainda não aceita a opinião de seus alunos” (F.31);
(60) “Aquele que não sabe ouvir” (F.21);
(27) “professor autoritário” (F.06);
(22) “[o professor] acha que ta sempre certo” (F.05);
(18) “Professor que não aceita opinião” (F.04).

Este possui o sentido de uma imagem de um mundo imperialista, significa a 

negação explícita da validade dos direitos humanos, posição sujeito. Por mais que se 

apresente com o rótulo do discurso liberal, de fato, o que faz e o que diz proclama a 

repressão  e  consolida  sua  paixão  de  domínio  sobre  pessoas.  Conseqüentemente  é 

destilada  na  alma  do  aluno,  o  narcótico  da  obediência  cega  e  irracional.  Qualquer 

impulso de análise critica será, de imediato, reprimida. Também, este fator condiciona 

para  o  sentido  de  obediência  e  a  submissão  conformista.  Esses  acadêmicos  ficam 

domesticados para aceitar, resignadamente, a opressão, pactuando, docilmente, com as 

formas de controle inibidor. É ainda esse o espécime de mestre que se especializa em 

rotular os alunos.

Interação

(37) “O professor sem diálogo, sem interação e que pensa ser ele o “dono do saber” 
(F.08);
(63) “Um professor que desenvolve seu trabalho em conjunto com a sala” (F.23).



Nestes  dois  discursos  verifica-se  que  há  mestres  que  não  têm 

comprometimento.  Eles se têm na conta da neutralidade genuína.  São professores, e 

somente professores de suas posições sujeitos em que se constituem. Por outro lado, 

tem-se  que  isso  não  passa  de  mera  ingenuidade  profissional.  O simples  fato  de  se 

considerar  imune  de  ideologias,  que  já  é  uma  outra  ideologia,  já  expressa 

posicionamento ideológico. O sentido dessa figura se sente em sala, o dono do saber, 

superior  a  tudo  e  a  todos  e  que  tem por  favorecer  os  status  dos  dominantes.  Esse 

professor se distingue pela “fúria” com que entulha o acadêmico de matéria, justamente 

porque precisa mantê-lo ocupado e sem vagar para outro tipo de reflexão.

É  possível  considerar  a  partir  dessas  considerações  que  o  sentido  da 

universidade,  via  cultura,  quando  os  acadêmicos  são  as  cabeças  vazias  a  serem 

preenchida junta com o mestre em sala. O mestre neste âmbito, é o modelo humano 

ideal,  acaba  sem  dar  conta   de  sua  participação  ativa  no  processo  de  formação 

intelectual.

Assim,  de  forma  geral  é  importante  considerar  que  as  representações 

discursivas também são posições ideológicas construídas pelos alunos e como tal são 

representações a partir de determinadas condições de produção dos discursos em suas 

relações tensas e conflituosas.

Considerações Finais

O presente  trabalho  teve  por  objetivo  analisar  a  influência  do  discurso  da 

representação  discursiva  do  professor  por  parte  do  acadêmico  levantando  alguns 

aspectos da posição sujeito do aluno. Para entender melhor a representação discursiva 

enquanto  efeito  de  sentido  como  “influência”,  estabeleceu-se  o  seguinte  objetivo 

específico:  analisar  os  discursos  de  representação  do  professor  para  compreender 

melhor a “influência” do professor na universidade para o desenvolvimento do aluno, 

identificando os aspectos que são mais desenvolvidos no educando e refletindo sobre os 

mesmos. 

Assim, podemos constatar, pelo nosso recorte, que o educador na universidade 

pode se constituir de uma posição sujeito de assiduidade e de contínua, proporcionando 

aos alunos liberdade de construção e criação diárias. Verificou-se que é fundamental 

trabalhar dessa maneira, pois assim consegue-se realizar um trabalho de (re)construção 

do conhecimento com os educandos. Esses fatores permitem ao aluno expressar-se, pela 



sua posição sujeito,  explorando todas as formas de comunicação humana. Quando o 

educador faz o acadêmico dramatizar uma situação transmitindo com isso parte de nós 

mesmos,  mostrando  como  sentimos  ou  vemos,  é  um  enorme  prazer  expressar  os 

próprios sentimentos e emoções através de novas descobertas para uma sociedade mais 

dinamizadora.

O professor pode fazer existir um clima de liberdade onde o aluno libera suas 

potencialidades, expressando seus sentimentos, emoções,  aflições e sensações, pois é 

um meio de expressão para o acadêmico. 
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ANEXO 2

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE NOVA ANDRADINA

CURSO DE LETRAS

QUESTIONÁRIO

- As respostas desse questionário serão corpus de minha monografia de curso de Letras.
- O informante não é obrigado a se identificar e nem a responder caso queira.
- Por questões éticas de pesquisa, nenhuma resposta será vinculada ao seu autor. 
- Vanda Lúcia Godoi Garcia Marques – 4º. Ano de Letras.
- Orientador: Prof. Dr. Marlon Leal Rodrigues.

CURSO DE LETRAS
Ano: ___
Ficha:_____ Data: ___/___/2007
Nome:__________________________________________________________________________ Idade: 
_____ Sexo:_______

Obs.: O limite das respostas é apenas de cinco linhas.
1) Comente sobre o curso de Letras.
2) Comente sobre o que é ser professor da área de Letras de forma geral.
3) Comente sobre a área de Letras que você mais se identifica: estudos lingüísticos ou estudos literários.
4) Comente sobre o perfil do professor que você mais se identifica (sem citar nomes).
5) Comente sobre as características de um “bom” professor.
6) Comente as características de um “ruim” professor.
Grato.


