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SEDIMENTAÇÃO DE SENTIDOS ACERCA DO 
“SER PROFESSOR”: SOBRE OS MODOS COMO A 

LÍNGUA TOCA A HISTÓRIA

Gesualda dos Santos Rasia1 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O estudo que ora propomos ocupa-se, centralmente, com a discussão acerca 
das relações entre a língua e os processos discursivos sobre como a materialida-
de linguística possibilita o acesso ao funcionamento da instância ideológica, via 
processos parafrásticos, designações e jogos de implícitos. Essa imbricação, da 
materialidade linguística com a histórica, é própria do modo como a Análise do 
Discurso de filiação pecheuxtiana aborda as práticas de leitura. E é nessa pers-
pectiva que apresentamos uma reflexão sobre um conjunto de discursividades 
que têm circulado em mídias impressas e on-line, acerca dos sentidos sobre ser 
professor e que sedimentações se produzem no corpo social sobre esta profissão.   

Estamos falando sobre como processos de seleção lexical, processos sintáticos, 
entre outros, consistem em lugar de observatório do funcionamento discursivo. 
Em outras palavras, como se dá a relação organização/ordem da língua, noções 
estas que dizem respeito, a partir de formulação de Orlandi (1996), respectiva-
mente, às relações internas, sistêmicas da língua e à sua exterioridade constitutiva.

A AD francesa de filiação pecheutiana teve sua emergência na França dos 
anos 60, quando a preocupação central era a leitura de textos políticos, no con-
texto de um quadro social fortemente tensionado, emblematizado no maio de 
68 e com eco em outros espaços geográficos: a juventude nos EUA se opunha à 

1 Doutora em Letras. Atua na Graduação e na Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná.
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guerra americana no Vietnã; a luta armada na América Latina e na África; a Re-
volução cultural na China, dentre outros movimentos importantes.

Michel Pêcheux e seu grupo estavam preocupados em colocar as práticas 
de leitura sob a égide do caráter político, no sentido lato desta palavra: debate, 
dissenso, divergência. Ou seja, como a língua, enquanto materialidade histórica, 
faz intervir a ideologia em seu funcionamento. Diante disso, importa pautar 
de que língua trata a Análise do Discurso.

2 SOBRE QUE LÍNGUA FALA O ANALISTA DE DISCURSO?

Ferreira (2003, p. 197) afirma que “a língua não é o ponto de partida, mas 
pressuposto fundamental para se analisar a materialidade discursiva”, o que nos 
leva à consideração de sua não dispensabilidade, ao mesmo tempo em que não 
pactuamos com seu protagonismo quando estão em causa questões atinentes 
ao sentido. Ou seja, trata-se de instâncias distintas, porém, nunca dissociadas. 
Antes, nas palavras de Orlandi (1996, p. 118), “o laço que liga o discursivo e o 
linguístico é bastante complexo”. Em texto anterior, esta autora já considerava a 
centralidade do funcionamento da linguagem para a análise do discurso: “esse 
funcionamento não é integralmente linguístico, uma vez que dele fazem parte 
as condições de produção, que representam o mecanismo de situar os protago-
nistas e o objeto de discurso” (1996, p. 117). Orlandi aponta a indissociabilida-
de entre o linguístico e o discursivo, em que pese as diferenças. A relação se dá 

“entre condições materiais de base e processo”. E este é o próprio funcionamento: 
“A língua como condição de possibilidade do discurso”.

Essa problematização reporta ao que Pêcheux (1988, p. 161) designou de 
processo discursivo: “sistema de relações de substituição, paráfrases, sinonímias 
etc., que funcionam entre elementos linguísticos – ‘significantes’ – em uma for-
mação discursiva dada”. A partir dessa definição, Orlandi (2012) explicita a língua 
como possibilidade material para a realização dos processos discursivos. Esse 
papel de mediação, que possibilita os processos de subjetivação, pelos diferentes 
modos como os sujeitos se marcam/inscrevem naquilo que dizem, aponta para 
uma dimensão constitutiva da língua, que é sua incompletude.
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A língua é incompleta por natureza, porque ela é não-todo. Milner (1987) 
explicita essa questão postulando a noção de real da língua, o “real que lhe é pró-
prio”, uma vez “que tudo é impossível de dizer, impossível de não dizer de uma 
determinada maneira”. A proposição desse autor tece um liame entre a ordem da 
língua e a ordem do inconsciente, diante do que abordará a noção de equívoco 
como igualmente constitutivo da língua. Essa questão vai ser acolhida por Gadet 
e Pêcheux (2004), os quais leem o impossível de língua a partir dos pressupostos 
do materialismo histórico e o submetem à noção de contradição, ponto de encon-
tro do real da língua com o real da história. Diante disso, podemos afirmar que 
a língua é não-todo, porque está exposta ao equívoco, ao fato de que o sentido 
sempre pode ser outro, uma vez que está exposto à condição da interpretação, 
sob a injunção de embates ideológicos2 latentes no conjunto do dizível.

Vale lembrar, aqui, a remissão que Pêcheux (1988) faz a Balibar3 na tomada 
que este autor faz da tese de Stálin sobre a relação língua e luta de classes. Es-
creve Pêcheux:

O fato de que a língua, escreve Balibar, seja ‘indiferente à divisão de classes e 
à sua luta, não quer dizer que as classes sejam ‘indiferentes’ à língua. Ao con-
trário, elas a utilizam, de modo determinado, no campo de seu antagonismo, 
especialmente de sua luta política. (PÊCHEUX, 1988, p. 92).

Pêcheux sublinha, em sua leitura, a alocação dos termos “diferença” e “in-
diferença” em uma perspectiva de prática de classes, e não subjetivista, o que o 
leva a fazer uma distinção de ordem capital para a teoria do discurso:

Com base na terminologia empregada, diremos que ‘indiferença’ da língua em 
relação à luta de classes caracteriza a autonomia relativa do sistema linguístico 
e que, dissimetricamente, o fato de que as classes não sejam ‘indiferentes’ à lín-
gua se traduz pelo fato de que todo processo discursivo se inscreve numa relação 
ideológica de classes. (PÊCHEUX, 1988, p. 92, grifo do autor).

2 Mais especificamente, das Formações Ideológicas, noção esta que, segundo Pêcheux (1975), consiste em “um 
conjunto complexo de atitudes e de representações que não são nem ‘individuais’ nem ‘universais’, mas se rela-
cionam mais ou menos diretamente a posições de classe em conflito umas com as outras”. (PÊCHEUX; FUCHS, 
[1975] 1997, p. 166 – grifo do autor).

3 BALIBAR, È. Marxismo e Linguística. Cahiers marxistes-léninistes, n. 12-13, 1966, p. 19-25.
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A produção dos sentidos é resultado do trabalho material da língua, sujeito 
às normas e coerções próprias do sistema, em articulação com a ordem do discur-
so, aquele ponto em que a língua toca a história e os pontos de deriva dos quais 
falava Pêcheux (2006) afetam a estabilidade da ordem material, fazendo intervir 
os lugares de dissenso, a disputa de sentidos. E, portanto, exposta ao equívoco, 
aquilo que “aparece exatamente como o ponto em que o impossível (linguístico) 
vem aliar-se à contradição (histórica): o ponto em que a língua atinge a história.” 
(GADET; PÊCHEUX, 2004, p. 64).

3 DAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DO CORPUS 
ÀS ANÁLISES

Falar sobre os sentidos acerca do “ser professor” na sociedade contempo-
rânea implica levar em consideração, necessariamente, alguns aspectos acerca 
desse fazer profissional.

É largamente sabido que a profissão professor tem sofrido a crescente e 
aguçada desvalorização, não só salarial, mas também e, sobretudo, destituição 
de seu lugar, de saber e de autoridade. Contínuos movimentos de reivindicação, 
inclusive greves, têm exposto a classe do magistério a confrontos diretos com 
corporações da Polícia, em diferentes estados do Brasil. Curitiba, capital do Pa-
raná, foi palco, em abril de 2015, de uma das maiores mobilizações da história 
do magistério público estadual, em gesto de resistência aos baixos salários e à 
precariedade das condições de trabalho. Em contrapartida, foi palco, também, 
no mesmo mês e ano, do maior massacre já realizado pela força policial contra 
professores e professoras, no cenário das reivindicações e, especialmente, quando 
da marcha contra projeto de lei que propunha mudanças no regime previden-
ciário dos professores4.

A circulação daquilo que se diz acerca dessa profissão traduz-se num jogo 
perverso que se materializa na emergência da língua: de um lado, discursos 
que expõem a degradação dos sujeitos; de outro, discursos que aparentemente 

4 Disponível em: http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/04/professores-entram-em-confronto-com-pm-du-
rante-votacao-na-alep.html.



94

apoiam a causa, mas que, de fato, produzem desqualificação sobre esta classe. A 
depreensão desse efeito de sentido é possível a partir da deslinearização sintática, 
quando se tece o movimento que vai da base material aos processos históricos 
de produção dos sentidos. É o que passamos a trabalhar a partir dos movimen-
tos de análise, os quais tomam por base a circulação de uma discursividade em 
mídias on-line e impressa, considerando a língua, então, enquanto materialidade 
histórica, enquanto incompletude e, portanto, exposta à condição do equívoco. 
A referida discursividade diz respeito às representações sobre a profissão pro-
fessor, ou sobre o ser-professor na ordem capitalista contemporânea, mapeada a 
partir de recorte feito em matéria no jornal “O Metro” e comentada pelo jornal 
paranaense “Gazeta do Povo”, e de recorte feito em artigo publicado na Folha de 
S. Paulo, na seção de Economia.

Os recortes dizem respeito a uma das possibilidades de organização do cor-
pus em Análise do Discurso, cuja relação

com os dados não é positivista. Não faz parte das crenças do analista a de que 
os dados são “objetivos”. E isto pode ser expresso pelo fato de que a análise 
de discurso não visa à exaustividade “horizontal”, isto é, em extensão, nem à 
completude, ou a exaustividade em relação ao objeto empírico, material (OR-
LANDI et al., 1989, p. 31).

A seleção dos elementos que interessam à análise resulta de um gesto de lei-
tura que inscreve o pesquisador em um determinado sítio de significância. Essa 
impossibilidade de neutralidade diante do fazer ciência orienta o modo como 
se produz a leitura da e na AD, irremediavelmente atravessados que somos pela 
ordem da ideologia e do inconsciente.
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Recorte n� 1:

Professores e garçons estão entre os bicos mais procurados5

Pesquisa realizada pela Plataforma Bicos – serviço virtual que faz a 
ponte entre trabalhadores e contratantes – revela que professores, motoristas 
e garçons estão entre os bicos com mais demanda no mercado de trabalho.

Balanço da ACIC (Associação Comercial e Industrial de Campinas) 
aponta que o número de trabalhadores informais na região de Campi-
nas cresceu 11,6%, passando de 668 mil para 746 mil se comparar os três 
primeiros meses do ano passado com o mesmo período deste ano. “Esses 
trabalhadores informais fazem muitas atividades. Tem aqueles que optam 
por vender produtos, mas também tem muita gente que dá aula parti-
cular, adestra cães ou trabalha como diarista”, esclarece o economista 
da ACIC, Laerte Martins. [...]

Anteriormente abordamos as condições amplas de produção do discurso 
em tela, a saber, aspectos atinentes à historicidade constitutiva do ser-professor. 
Neste momento, passamos a tratar, ainda que brevemente, das condições imedia-
tas de produção de nosso objeto de estudo, a enunciação em matéria jornalística 
que reportou ao ser-professor. A referida matéria foi veiculada no Jornal O Metro, 
o qual faz parte do Metro Internacional S.A., grupo midiático de alta irradiação 
internacional, chegando a atingir 17 países. No Brasil, consiste em uma joint 
venture do Grupo Bandeirantes de Comunicação e da Metro Internacional. Sua 
presença no Brasil é relativamente recente, data de 2007. Ele é marcado pela dis-
tribuição gratuita e mantido pela publicidade. Sobre seu público alvo e formato, 
Canamary (2010, p. 76) afirma:

O Metro é um legítimo representante do jornalismo gratuito em todos os países 
em que circula. Ele não se destina apenas aos segmentos populacionais forma-
dos por jovens e, sim, a toda uma população que utiliza o sistema de transporte 
público, e também àqueles que ficam presos nos congestionamentos das grandes 
cidades dentro de seus automóveis. Apresenta novo modelo de diário, idealizado, 

5 Matéria completa em: https://www.readmetro.com/en/brazil/metro-campinas/20160530/8
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de acordo com palavras de seu próprio site, para uma ‘[...] população urbana 
em contínuo movimento e interessada no que ocorre no mundo’.

O Jornal O Metro coloca-se no mercado com o propósito de oferecer leitura 
rápida, supostamente atendendo às necessidades da vida contemporânea. Seu 
foco é, conforme enunciado pelo próprio jornal, “a população urbana em contí-
nuo movimento e interessada no que ocorre no mundo”. O que o jornal não diz 

– apaga, esquece – é que, nesse afã, pasteuriza a informação, limita a possibilidade 
de reflexão e impõe sítios específicos de significação.

Quando a matéria foi divulgada no jornal O Metro, em 30 de abril de 2016, 
sob o título “Professores e garçons estão entre os bicos mais procurados”, a re-
ação foi imediata. Indignação e revolta pelo fato de a profissão docente ter sido 
designada de “bico”, o que foi lido como depreciação, desvalorização, demérito. A 
matéria gerou em torno de 19 mil compartilhamentos e mais de 5 mil posts, se-
gundo dados da Gazeta do Povo, de 1º/06/20166. Contudo, a mesma Gazeta jus-
tificou o ocorrido como “interpretação exagerada e um tanto quanto errônea”. Ou 
seja, problemas da ordem da leitura, ou melhor, de responsabilidade de quem leu.

O modo como a AD considera a linguagem, conforme já afirmado, leva em 
conta a relação intrincada da ideologia nos processos de produção do sentido, 
que não necessariamente são da ordem do consciente. E o trabalho de análise é 
mostrar como sentidos se tornam possíveis a partir da deslinearização que põe 
em tela os enunciados e suas condições históricas de produção: os tensionamen-
tos que os circundam, os não-ditos, as contradições, os limites tensos de cada 
palavra/construção.

Por um lado, a voz que fala a partir da posição inscrita no interior dos sa-
beres do discurso midiático demonstra um esforço no sentido de salvaguardar o 
princípio ético de respeito à formação profissional do sujeito professor, porque 
se ancora no escopo estabelecido no texto.

Os que fazem bico são:
• trabalhadores informais;
• aqueles que optam por x;
• os que estão no conjunto de muita gente que dá aula particular.

6 Acesse matéria completa em: http://www.gazetadopovo.com.br/blogs/bad-bad-server/profissao-de-professor-e-
-chamada-de-bico-em-jornal-e-revolta-internautas-entenda.
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Ou seja, o jornal não estaria se referindo ao professor concursado ou con-
tratado, tampouco a alguém que foi coagido a trabalhar nessa condição, mas a 
sujeitos que, de livre e espontânea vontade, optaram por exercer o trabalho da 
docência na condição de trabalho avulso, sem vínculo empregatício. Do ponto 
de vista da organização da língua, há condicionantes semântico-textuais que 
garantem a tessitura referencial afirmada, e, numa lógica vericondicional, fica-
ria tudo resolvido. Contudo, o trabalho com a discursividade, a partir da ordem 
da língua, nos move ao necessário entrelaçamento da linguagem com a história, 
mais especificamente ao movimento dos sujeitos na história, o ponto em que o 
discurso entra em funcionamento.

Uma das primeiras perguntas que se impõem é porque a categoria de pro-
fessores encontra-se, nesse caso, enquadrada no conjunto dos trabalhadores in-
formais. Questão inicialmente de caráter semântico, em um segundo movimento 
ela alça o estatuto discursivo, à medida em que passamos a nos questionar sobre: 
por quais razões tantos professores estariam à margem da formalidade: ausência 
de concursos públicos? Precariedade salarial que demandaria complementaridade 
de renda? Dificuldade de lidar com as condições de trabalho no sistema escolar?

Esse conjunto de questões, dentre outras que poderiam ser colocadas, levam 
à relativização do segundo ponto por nós levantado:  o “fazer bico” seria, diante 
disso tudo, opção dos professores, como consta na matéria, ou decorrência ne-
cessária das condições materiais de existência do trabalho do professor?
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Recorte n� 2:

Brasil afasta seus melhores alunos da docência, dizem especialistas7

O Brasil não atrai seus melhores alunos para a carreira docente. A falta de 
valorização social, salários baixos, desrespeito dos próprios alunos e condições 
ruins de trabalho acabam afastando aqueles que cogitam escolher ser professor.

É a conclusão de especialistas que participaram da última mesa do 2º Fó-
rum de Inovação Educativa, promovido pela Folha em parceria com a Fundação 
Telefônica Vivo e com apoio do movimento Todos Pela Educação, nas manhãs 
de quarta (24) e quinta-feira (25).

“Não queremos ficar ricos. O problema é o professor precisar vender perfume 
no intervalo, fazer pão e bolo para vender”, disse Juçara Vieira, ex-presidente 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. [...]

Fundado em 1921, inicialmente com o nome Folha da Noite, a atual Folha 
de S. Paulo não é, definitivamente, um jornal das massas. Consoante dados le-
vantados por pesquisa da Datafolha8, de 2015, o leitor típico da Folha pertence à 
classe B, segmento em que se situam 50% do público leitor da Folha. Outros 37% 
situam-se na classe A. Com relação à faixa etária, o maior segmento está entre 
35 e 34 anos (23% dos leitores), ficando em segunda posição o estrato situado 
na faixa de 35 a 44 anos (20% dos leitores). No que diz respeito ao gênero, 53% 
dos leitores são mulheres e 47% homens.

A leitura de Mota e Capelato (1980) nos mostra que a fundação do referido 
jornal se dá no cerne da luta de classes. A década de 20 assistia ao esgotamento 
do arranjo político entre as classes oligárquicas, no qual havia exclusão das de-
mais. O cenário era o de urbanização, resultado do processo de industrialização. 
Com isso, as classes médias reivindicavam maior participação política. Assim, a 
Folha nasce voltada para atender aos interesses da classe média urbana e a parte 
do operariado paulista. Contudo, essas posições não se davam sem contradição, 
pois a identificação com os interesses do operariado, segundo os autores, não se 

7 Acesse matéria completa em: http://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2017/05/1887297-brasil-afasta-me-
lhores-alunos-da-docencia-dizem-especialistas.shtml

8 Disponível em: http://www.publicidade.folha.com.br/folha/perfil_do_leitor.shtml. Acesso em: 22 mar. 2018.
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dava na base da proposição de uma efetiva transformação das relações sociais, 
mas apenas no âmbito da manutenção da ordem vigente, como meio, inclusi-
ve, de manter a dominação. Hoje, pode-se dizer que esse aspecto ainda mais se 
acentuou, dada a forte tendência neoliberal assumida pelo periódico.

O recorte n. 2 apresenta, logo de início, uma construção sintática com en-
cadeamento na forma de causa e efeito. À proposição de que “o Brasil não atrai 
os melhores alunos para a carreira docente”, segue-se uma lista de motivos, ain-
da que não articulados pela via da conjunção causal. Diante disso, a conclusão 
lógica construída pelo leitor é a de que é preciso investir mais em bons salários, 
melhores condições de trabalho para que se amplie o fator atração para a profissão.  

 O pressuposto da sentença também autoriza a afirmar-se que o Brasil atrai 
os piores alunos para a carreira docente, por implicação a partir do adjetivo me-
lhores, os quais são afastados. Nesse caso, fica o questionamento acerca de qual 
seria a relação dos argumentos arrolados a partir desta proposição, para o que 
levantamos algumas possibilidades, encadeadas entre si:

• Somente os piores ficam na profissão professor, dada a precariedade 
dos salários e das condições de trabalho.

• Pode ser que nem os piores resistam na profissão, dada a precariedade 
dos salários e das condições de trabalho.

• Em restando os piores, ou nem mesmo estes, qual a justificativa para 
que os salários sejam melhores?

Acerca da proposição “Não queremos ficar ricos”, é preciso considerar o 
funcionamento linguístico-discursivo da negação. Os estudos do Círculo de 
Bakhtin já colocavam a negação como reportando ao discurso-outro, que afir-
ma, dialogicamente, o seu contrário. No caso em análise, só é possível afirmar 

“Não queremos ficar ricos”, porque alguém o disse que sim, o alvo de professores 
é ganhar dinheiro (e muito, talvez!). Pode parecer difícil essa proposição em re-
lação à profissão docente, no entanto, trata-se da linearização, no fio do discur-
so, do ponto de encontro de saberes que reportam a duas formações discursivas 
antagônicas: uma que circunscreve o ser professor como sacerdócio, e outra que 
concerne à docência a uma feição de caráter mais mercenário. As formações dis-
cursivas dizem respeito, em definição de Foucault (1969), ao conjunto do enun-
ciável regido pela ordem da regularidade e da repetibilidade. Esse princípio, re-
trabalhado por Pêcheux (1975), é colocado sob a égide das formações ideológicas, 
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nas quais incidem os jogos de força e o princípio da contradição, o que autoriza 
o autor a postular a diferença no interior desse princípio. Courtine (2009) per-
fila essa leitura e defende que um mesmo enunciado pode, então, reportar ao 
contato/confronto entre formações discursivas diferentes, antagônicas, até. Este 
autor explicita essa forma de confronto pela via dos pré-construídos, elementos 
exteriores à FD, mas que nela intervêm, provocando redefinições, apagamentos, 
esquecimentos ou denegações acerca de seus saberes. A condição de exteriorida-
de do pré-construído sustenta o fato de que esses elementos funcionem como o 

“sempre-já-lá” da interpelação ideológica que fornece/impõe a realidade de seu 
sentido sob a forma da universalidade, ainda que revestida de multiplicidade.

A presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Educação 
coloca-se na posição de “resposta” a ambas as discursividades, tanto aquela que 
defende o magistério como sacerdócio, como aquelas que dizem sobre atitudes 
mercenárias de parte dos professores. A presidente não afirma, mas o argumen-
to que ela mobiliza inscreve-a em uma posição que defende a justeza de salários 
para a classe: “O problema é o professor precisar vender perfume no intervalo, 
fazer pão e bolo para vender”.

Curiosamente, o depoimento da presidente traz um dado que fornece ele-
mentos para problematizarmos a remissão à profissão professor como “bico”, 
conforme apresentada na reportagem do jornal O Metro. Atividades como as 
listadas (vender perfume no intervalo, fazer pão e bolo para vender), inseridas 
no contexto de um contrato formal, de caráter público ou privado, constituem-

-se “bicos”. Diante disso, pode-se problematizar que não somente a profissão 
professor é “laçada” à condição de bico, face ao modo como é alocada na estru-
tura dos modos de produção capitalista, como também o próprio professor se vê 
constrangido a exercer atividades desse estatuto, para além de sua formação, em 
decorrência da necessidade explícita de complementação de renda.

É preciso considerar, ainda, as condições de produção que sustentam a 
enunciação da matéria, as quais dizem respeito a uma discursividade assinada 
pela iniciativa privada. O Movimento “Todos pela Educação”, por exemplo, é 
mantido por grupos como DPaschoal, Fundação Bradesco, Itaú Social, Grupo 
Gerdau, Telefônica Vivo, Instituto Natura, grupo Gol, Instituto Votorantim, den-
tre outros. Ora, os interesses desse segmento em relação à educação e à formação 
de professores certamente não são os mesmos do setor público.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando Althusser apresenta a releitura do Capital de Marx, junto ao grupo 
de pesquisadores com os quais partilhava ideias, ele propõe, essencialmente, que 
se leia o tratado econômico desde uma perspectiva filosófica. O autor pautava 
a leitura como prática que possibilitasse ler além da evidência dos sintagmas 
linearizados, a partir do que “se vê sem ver”, nas palavras do próprio Althusser, 
porque se permite fazer ver a relação da língua com a história. A agudeza do fi-
lósofo Michel Pêcheux, que estava no grupo de leitores, percebe que isso só seria 
possível a partir da consideração do trabalho da língua no campo da ideologia, a 
movimentação dos sentidos. Essa questão é de capital importância, na reflexão 
que ora propomos, porque entendemos que não é possível pensar as questões de 
leitura à revelia das questões de língua(gem). E no caso da AD francesa, trata-

-se de uma concepção de língua que convoca questões atinentes ao sentido na 
relação com a história, ou seja, como as práticas materiais dos sujeitos afetam o 
modo de dizer e vice-versa.

É nessa perspectiva que a desestabilização causada pela emergência da palavra 
“bico” na matéria em discussão nos convocou a refletir acerca da produção dos 
sentidos a partir da linguagem enquanto prática histórica, mediada por sujeitos 
ideologicamente constituídos. Poderíamos ter considerado a significação a partir 
da instância do dicionário, no qual encontraríamos, por exemplo, o que segue:

Bico
12. [Informal] Serviço remunerado que se faz para além do emprego habi-

tual (ex.: o cunhado é mecânico e faz uns bicos de vez em quando). = BISCATE9.
Esse modo de significar, contudo, não possibilitaria trazer à baila as contra-

dições inerentes às relações de produção, o que redundaria em uma leitura des-
vestida de historicidade acerca do que significa “fazer bico” e como essa prática 
afeta os sentidos acerca do ser-professor na ordem capitalista contemporânea. 
Assim, é na perspectiva da língua em sua relação com a história que considera-
mos, nesta reflexão, a produção dos sentidos.

9 Dicionário Priberam on-line. Disponível em: https://dicionario.priberam.org/
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