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A SUBJETIVIDADE DO PROFESSOR PRESENTE 
NAS MARCAS LINGUÍSTICAS 

DO DISCURSO OFICIAL

Marisa Zamboni Pierezan1

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Pêcheux e Benveniste tomam o discurso como objeto de estudo. No entanto, 
Benveniste (1989) considera a produção do discurso como a língua em funcio-
namento, e a enunciação, o colocar em funcionamento a língua por um ato in-
dividual de utilização. Uma vez que a enunciação é o ato individual de colocar a 
língua em funcionamento, de transformá-la em discurso, ela fica circunscrita ao 
espaço do subjetivo e do individual. Essa dimensão individual e subjetiva atribu-
ída ao discurso é refutada pela AD de Pêcheux (2009), que considera o discurso 
como uma instância integralmente histórica e social. Para o autor, o objeto da 
Análise de Discurso é configurado enquanto efeito de sentidos entre locutores e 
é inserido entre a linguagem e a ideologia. Indursky (2006, p. 69) esclarece que, 

“Enquanto os interlocutores da teoria da enunciação são indivíduos, os interlocu-
tores da análise do discurso são sujeitos historicamente determinados, em outras 
palavras, interpelados pela ideologia”.

Dialogando com as teorias de Michel Pêcheux e Émile Benveniste, analisa-
mos as marcas de subjetividade com que o discurso oficial se dirige ao professor 
e de como este discurso se encontra historicamente determinado, interpelado 
pela ideologia. A fundamentação teórica corresponde à noção de subjetividade 
presente na teoria da enunciação de Émile Benveniste e à relação entre discurso 

1 Mestre em Estudos Linguísticos – Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS).



105

e ideologia presente na teoria da Análise do Discurso de linha francesa (AD), 
elaborada por Michel Pêcheux. Analisamos recortes discursivos extraídos do Pa-
recer CNE/CEB 11/2000, os quais são marcados linguisticamente pelo emprego 
de pronomes que funcionam como marcas de subjetividade. A análise baseou-

-se na Teoria da Enunciação, do indivíduo, e pelo sujeito social, deslizando de 
um indivíduo dotado de estratégias discursivas, que deixa a instrução inscrita 
no enunciado, para a interpretação (INDURSKY, 2006) dos discursos possíveis 
(ECKERT-HOFF, 2002) historicamente atravessados pela ideologia (PÊCHEUX, 
2009). Ao final, apresentamos as conclusões desencadeadas a partir das análises 
realizadas.

2 A SUBJETIVIDADE NO DISCURSO

Benveniste (1989, p. 82) trata de um modelo de análise da língua especi-
ficamente voltado para a enunciação, que “é este colocar em funcionamento a 
língua por um ato individual de utilização”. Ela serve de instrumento para o lo-
cutor no momento de produzir o enunciado. Assim, a enunciação é o agente que 
transforma língua em discurso e é feita entre um locutor e um alocutário, ou seja, 
entre um eu e um tu. Para o autor (1989, p. 84), “Toda a enunciação é, explícita 
ou implicitamente, uma alocução, ela postula um alocutário”. O que caracteriza 
a enunciação é a relação discursiva com o parceiro, que pode ser real ou imagi-
nado, individual ou coletivo (BENVENISTE, 1989).

A Teoria da Enunciação de Benveniste (1989) tem como fundamento a 
presença do sujeito na língua, mas não se trata do sujeito empírico, e sim de um 
sujeito que é demarcado linguisticamente, construído na instância de discurso. 
A linguagem reproduz a realidade, ou seja, a realidade é produzida novamente 
por intermédio da linguagem.

Aquele que fala faz renascer pelo seu discurso o acontecimento e a sua expe-
riência do acontecimento. Aquele que o ouve apreende primeiro o discurso e 
através desse discurso, o acontecimento reproduzido. Assim a situação ineren-
te ao exercício da linguagem, que é a da troca e do diálogo, confere ao ato de 
discurso dupla função: para o locutor, representa a realidade; para o ouvinte, 
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recria a realidade. Isso faz da linguagem o próprio instrumento da comunica-
ção intersubjetiva. (BENVENISTE, 1976, p. 26).

A subjetividade ganha corpo, na teoria de Benveniste, com o tratado dos 
pronomes, pois “Em todas as línguas que possuem um verbo, classificam-se as 
formas da conjugação segundo a sua referência à pessoa, constituindo a enume-
ração das pessoas propriamente a conjugação”. (BENVENISTE, 1976, p. 247). Há 
o eu, aquele que fala; o tu, aquele a quem nos dirigimos; e o ele, aquele que está 
ausente. Para o autor (1976, p. 250), “Nessas denominações, encontra-se implí-
cita uma noção justa das relações entre as pessoas; justa sobretudo por revelar a 
disparidade entre a terceira pessoa e as duas primeiras”.

No entanto, não há que se insistir em uma teoria que imobilize tal categoria 
em classes, pois a classe dos pronomes pessoais está longe de comportar a noção 
de pessoa. A pessoalidade só é válida para eu e tu, visto pertencerem à instância 
discursiva. De acordo com Benveniste (1976), denomina-se pessoa apenas os 
participantes ativos de um ato de enunciação: eu e tu. O pronome ele não é por-
tador do status de “pessoa”. Entre eu, tu e ele, as diferenças estão além de noções 
sintáticas ou morfológicas, já que a abrangência de referenciação para a terceira 
pessoa é bem mais acentuada do que para eu e tu. Segundo Benveniste (1976, p. 
282, grifo do autor):

A “terceira pessoa” representa de fato o membro não marcado da correlação de 
pessoa. É por isso que não há truísmo em afirmar que a não-pessoa é o único 
modo de enunciação possível para as instâncias de discurso que não devam 
remeter a elas mesmas, mas que predicam o processo de não importa quem 
ou não importa o que, exceto a própria instância, podendo sempre esse não 
importa quem ou não importa o que ser munido de uma referência subjetiva.

O eu designa o locutor no discurso e o tu aquele a quem se dirige o eu, o 
destinatário do enunciado (BENVENISTE, 1976). Em oposição ao eu e ao tu 
está a forma ele, que no discurso não se remete a pessoa alguma por se referir a 
um objeto colocado fora da interlocução.

Essa posição totalmente particular da terceira pessoa explica alguns dos seus 
empregos particulares no domínio da “palavra”. Podemos ligá-las a duas ex-
pressões de valor oposto. Ele (ou da) pode servir de forma de alocução em face 
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de alguém que está presente quando se quer subtraí-lo à esfera pessoal do “tu” 
(“vós”). De um lado, à maneira de reverência: é forma de polidez (empregada 
em italiano, alemão ou nas formas de “majestade”) que eleva o interlocutor aci-
ma da condição de pessoa e da relação de homem a homem. De outro lado, em 
testemunho de menosprezo, para rebaixar aquele que não merece nem mesmo 
que alguém se dirija “pessoalmente” a ele. Da sua função de forma não pessoal, a 

“terceira pessoa” tira essa capacidade de se tornar igualmente bem uma forma de 
respeito que faz de um ser muito mais que uma pessoa e uma forma de ultraje 
que pode anulá-la como pessoa. (BENVENISTE, 1976, p. 254, grifo do autor).

Benveniste (1976) afirma que o nós corresponde a uma junção do eu e do 
não-eu, uma vez que não se pode configurar o nós como um eu multiplicado.

Na grande maioria das línguas, o plural pronominal não coincide com o plural 
nominal, pelo menos tal como se representa ordinariamente. Está claro, de fato, 
que a unicidade e a subjetividade inerentes a “eu” contradizem a possibilidade 
de uma pluralização. Se não pode haver vários “eu” concebidos pelo próprio 

“eu” que fala, é porque “nós” não é uma multiplicação de objetos idênticos mas 
uma junção entre o “eu” e o “não-eu”, seja qual for o conteúdo desse “não-eu”. 
Essa junção forma uma totalidade nova e de um tipo totalmente particular, no 
os componentes não se equivalem: em “nós” é sempre “eu” que predomina, uma 
vez que só há a partir de “eu” e esse “eu” sujeita o elemento “não-eu” pela sua 
qualidade transcendente. A presença do “eu” é constitutiva de “nós”. (BENVE-
NISTE, 1976, p. 256, grifo do autor).

3 DISCURSO E IDEOLOGIA

Foucault (1987, p. 135), ao falar de enunciado, afirma que “um enunciado 
pertence a uma formação discursiva”, ou seja:

A lei dos enunciados e o fato de pertencerem à formação discursiva constituem 
uma e única mesma coisa; o que não é paradoxal, já que a formação discursi-
va se caracteriza não por princípios de construção, mas por uma dispersão de 
fato, já que ela é para os enunciados não uma condição de possibilidades, mas 
uma lei de coexistência, e já que os enunciados, em troca, não são elementos 
intercambiáveis, mas conjuntos caracterizados por sua modalidade de existên-
cia (FOUCAULT, 1987, p. 135).
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O discurso constitui-se como “um conjunto de enunciados, na medida em 
que se apoiam na mesma formação discursiva” e “não é uma forma ideal e in-
temporal que teria, além do mais, uma história” (FOUCAULT, 1987, p. 135). Em 
Foucault (1987), observa-se que a formação discursiva é regida por um conjunto 
de regularidades que determinam sua homogeneidade e seu fechamento. Porém, 
a ideologia não é tomada como princípio organizador de uma repartição, pois 
não a considera adequada para servir como princípio organizador de uma For-
mação Discursiva:

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, se-
melhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos de 
enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regula-
ridade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações), 
diremos, por convenção, que se trata de uma formação discursiva - evitando, 
assim, palavras demasiado carregadas de condições e consequências, inadequa-
das, aliás, para designar semelhante dispersão, como “ciência”, ou “ideologia” ou 

“teoria”, ou “domínio de objetividade”. Chamaremos de regras de formação as 
condições a que estão submetidos os elementos dessa repartição. (FOUCAULT, 
1987, p. 43, grifo do autor).

Pêcheux estabelece relação entre discurso e ideologia, visto que:

[…] se deve conceber o discurso como um dos aspectos materiais do que cha-
mamos de materialidade ideológica. Dito de outro modo, a espécie discursiva 
pertence, assim pensamos, ao gênero ideológico, o que é o mesmo que dizer 
que as formações ideológicas comportam necessariamente, como um de seus 
componentes, uma ou várias formações de que acabamos de falar “comportam 
necessariamente, como um de seus componentes, uma ou várias formações dis-
cursivas interligadas que determinam o que pode e deve ser dito […] a partir 
de uma posição dada numa conjuntura”, isto é, numa certa relação de lugares 
no interior de um aparelho ideológico, e inscrita numa certa relação de classes. 
(PÊCHEUX; FUCHS, 2010, p. 163-164, grifo do autor).

O discurso é a representação, na linguagem, das formações ideológicas que 
são correspondentes ao sujeito (PÊCHEUX, 2009). Assim, observa-se a língua, o 
sujeito e a ideologia na constituição do discurso. Utiliza-se do simbólico, que se 
confronta com a ideologia, o que possibilita pensar o discurso como atravessado 
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pela ideologia. Não existe discurso ingênuo do ponto de vista ideológico, afir-
mação condizente com o discurso político educacional, carregado de ideologia.

A formação discursiva, sendo “aquilo que, numa formação ideológica dada, 
isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo 
estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, 2009, 
p. 147, grifo do autor) está entrelaçada à noção de ideologia. A partir das noções 
pecheutianas, compreendemos que o discurso é carregado de ideologia, e esta, 
com o sujeito, organiza a formação discursiva.

Pêcheux (2009) subtrai a homogeneidade da formação discursiva dada pela 
posição sujeito e consequente reduplicação da identificação do sujeito ao intro-
duzir “modalidades” da tomada de posição, que relativizam essa reduplicação da 
identificação. A partir das modalidades da tomada de posição, instaura-se o espaço 
para a alteridade, a diferença, a contradição (INDURSKY, 2007). Os elementos 
sócio-históricos e ideológicos constituem o discurso, uma vez que, dependendo 
da posição ocupada por quem fala, os sentidos das palavras podem mudar; “as 
palavras, expressões, proposições etc., mudam de sentido segundo as posições 
sustentadas por aqueles que as empregam” (PÊCHEUX, 2009, p. 146-147).

Corroborando o exposto, entendemos com Eckert-Hoff (2002, p. 59-60) 
que: “Não podemos conceber o discurso fora do sujeito social e historicamente 
determinado, nem o sujeito fora da ideologia; assim como não é possível pensar 
o sentido sem levar em conta suas condições de produção”. Assim, “É preciso, 
também, detectar as marcas e as propriedades do discurso, sem esquecer suas con-
dições de produção e as posições assumidas pelo sujeito” (ECKERT-HOFF, 2002, 
p. 65). Isso não significa reduzir a formação discursiva à ideologia, como alerta 
Pêcheux, pois ambas são componentes das formações ideológicas, pois “[…] os 
indivíduos são “interpelados” em sujeitos-falantes (em sujeitos de seu discurso) 
pelas formações discursivas que representam “na linguagem” as formações ideo-
lógicas que lhes são correspondentes” (PÊCHEUX, 2009, p. 147, grifo do autor).

O conceito de formação discursiva permite compreender o processo de pro-
dução dos sentidos e sua relação com a ideologia, oferecendo a possibilidade de 
encontrar regularidades e divergências no funcionamento do discurso.

É preciso atravessar a opacidade do objeto simbólico para que possamos encon-
trar as regularidades e as contradições do discurso e descrever seus sistemas de 
dispersão, para procurar interpretar os discursos possíveis. […] Todo enunciado 
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é portador de uma certa regularidade, e essa não pode ser caracterizada de ma-
neira limitada e definitiva. (ECKERT-HOFF, 2002, p. 60).

Por este viés, entendemos que o objeto de análise deve ser tomado como um 
monumento, uma vez que é considerada a exterioridade e a ideologia (ECKERT-

-HOFF, 2002). Compreendemos também que a ideologia não deve ser concebida 
como algo fechado, pois ela estabelece uma relação paradoxal com o seu exterior. 
Uma formação discursiva “[…] não é um espaço estrutural fechado, pois é cons-
titutivamente ‘invadida’ por elementos que vêm de outro lugar, que se repetem 
nela, fornecendo-lhe suas evidências discursivas fundamentais” (PÊCHEUX, 
2010, p. 310, grifo do autor). Os discursos que invadem a formação discursiva 
levam ao interdiscurso, à memória do dizer, transpostos à interpretação do dis-
curso político educacional. Assim, “O discurso, como vimos, não nasce no sujeito, 
mas numa relação dialógica e numa relação de sentidos com outros discursos” 
(ECKERT-HOFF, 2002, p. 59).

4 ANÁLISE DO CORPUS

O Parecer CNE/CEB 11/2000, do Conselho Nacional de Educação/Câmara 
de Educação Básica, que se ocupa das Diretrizes da Educação de Jovens e Adul-
tos, instrui, logo no início do texto que: “A EJA, de acordo com a Lei 9.394/96, 
passando a ser uma modalidade da educação básica nas etapas do ensino fun-
damental e médio, usufrui de uma especificidade própria que, como tal deveria 
receber um tratamento consequente”. (BRASIL, 2000, p. 2, grifo nosso). Para tanto, 
segundo o Parecer,

[…] o Ministério da Educação e do Desporto (MEC), em 1999, por meio de 
sua Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos (COEJA), ao se reunir 
com os responsáveis por esta modalidade de educação nos sistemas, houve por 
bem encaminhar a esta Câmara um pedido de audiência pública a fim de que 
as demandas e questões pudessem obter uma resposta mais estrutural. Dado o 
caráter sistemático que esta forma pública e dialogal de se correlacionar com 
a comunidade educacional vem marcando a presença do CNE, a proposta foi 
aceita e, na reunião de setembro de 1999, o presidente da Câmara de Educação 
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Básica indicou relator para proceder a um estudo mais completo sobre o assun-
to e que fosse de caráter interativo com os interessados. (BRASIL, 2000, p. 2).

Várias foram as situações em que entidades educacionais e associações cien-
tíficas e profissionais da sociedade civil, hoje existentes no Brasil, bem como re-
presentantes do MEC, reuniram-se para “pensar e repensar os principais tópicos 
da estrutura do parecer”. (BRASIL, 2000, p. 2).

Compreendemos com Eckert-Hoff (2002, p. 65) que é preciso “[…] estabe-
lecer, em nossa análise, a relação entre o linguístico e o ideológico”. Por esse viés, 
tomamos a noção de subjetividade presente na teoria da enunciação de Benve-
niste (1889, 1976) a fim de analisar as marcas de subjetividade com que o discur-
so oficial se dirige ao professor, bem como a relação entre discurso e ideologia 
presente na teoria da análise do discurso de linha francesa (AD), elaborada por 
Michel Pêcheux. Compreendemos que esse discurso se encontra historicamente 
determinado, interpelado pela ideologia. Pressupomos que, ao falar da forma-
ção do professor, a voz oficial (locutor), utilizando-se da enunciação, definida 
por Benveniste (1989, p. 82) como o “colocar em funcionamento a língua por 
um ato individual de utilização”, tomasse a posição de inserir o docente (alocu-
tário) na interlocução. Através da enunciação, que é a apropriação que o locutor 
faz da língua para falar, uma relação do sujeito com a língua, tornada discurso, 
presumimos a subjetivação do professor através da utilização de pronomes que 
o torne participante ativo da enunciação. Delimitamos recortes sobre a forma-
ção docente que demarcam o sujeito através do emprego de pronomes, os quais 
funcionam como marcas de subjetividade.

Analisando as marcas de subjetividade e como o sujeito insere o outro em 
seu dizer, entendemos que o texto oficial utiliza apenas uma forma de direcionar-

-se ao professor, formando uma estratégia discursiva de direcionamento oficial: 
ele. Os recortes discursivos caracterizam o discurso atravessado pela ideologia 
de que o professor é o ele e não faz parte do discurso oficial.

Consta no Parecer:

A formação dos docentes de qualquer nível ou modalidade deve considerar como 
meta o disposto no art. 22 da LDB. […] Com maior razão, pode-se dizer que 
o preparo de um docente voltado para a EJA deve incluir, além das exigências 
formativas para todo e qualquer professor, aquelas relativas à complexidade 
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diferencial desta modalidade de ensino. Assim esse profissional do magistério 
deve estar preparado para interagir empaticamente com esta parcela de estudan-
tes e de estabelecer o exercício do diálogo. (BRASIL, 2000, p. 56, grifo nosso).

Benveniste (1976) diz que a linguagem é instrumento de comunicação. As-
sim, observa-se que a voz oficial se comunica com o professor de forma indireta, 
um objeto, talvez uma não pessoa, da qual se fala, destacando o seu papel no 
cenário educacional atual.

Novamente recorremos ao Parecer:

As licenciaturas e outras habilitações ligadas aos profissionais do ensino não 
podem deixar de considerar, em seus cursos, a realidade da EJA. […] o docente 
introduzido na pesquisa, em suas dimensões quantitativas e qualitativas, poderá, 
no exercício de sua função, traduzir a riqueza cultural dos seus discentes em 
enriquecimento dos componentes curriculares. […] é preciso que a formação 
dos docentes voltados para EJA, ofertados em cursos sob a égide da LDB seja 
completa nos estabelecimentos ofertantes pelo curso normal médio ou pelo 
curso normal superior ou por outros igualmente apropriados. (BRASIL, 2000, 
p. 58-59, grifo nosso).

Entendemos que a voz oficial não se utiliza dos pronomes de primeira pessoa, 
referindo-se ao professor através do pronome de terceira pessoa: ele. Não se ob-
serva a utilização de pronomes tu ou nós, a fim de incluir o professor na posição 
de locutor. Ou seja, a voz oficial não inclui a voz do professor na sua própria voz, 
para que ambas possam enunciar o mesmo discurso, falar do mesmo lugar, fazer 
um elo discursivo assinalando concordância. Ao não utilizar a primeira pessoa, 
não ressoa no documento a imagem de um professor participante do processo 
de elaboração do discurso e que concorda com o que ele diz.

Consoante ao mencionado e considerando que o documento se utiliza da 
3ª pessoa do singular, o professor é ele; entendemos, portanto, que a voz oficial 
não fala com o professor nem junto com o professor. Ela fala sobre o professor. 
Segundo Benveniste (1976), a terceira pessoa é al-ya’ibu, “aquele que está ausen-
te”; assim, ao referir-se ao professor com um ele, a voz oficial o afasta da cena. O 
professor está ausente. Se ele não está presente para falar, fala-se dele e não com 
ele. O professor assume um status de não pessoa. Foi chamado a participar da 
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conversa, porém, foi transformado em interlocutor virtual; é um ele, um outro 
que não é o tu, nem o nós.

O documento destaca que houve a participação dos professores, que foi 
importante, mas eles são ele, um alguém sobre quem se fala. O professor está 
ausente do cenário da interlocução e acaba sendo alguém ausente, uma não 
pessoa (BENVENISTE, 1976). A voz no discurso é assumida por quem tem o 
poder da palavra.

Pelas análises, compreendemos que o discurso se apresenta no documento 
oficial a partir da forma como o professor é visto, a partir do que ele representa. 
Está implícita a imagem que se tem do professor e, se a imagem que o locutor tem 
de seu interlocutor organiza o seu discurso, que ideologia perpassa o discurso 
do documento? Quem é o professor para que lhe falem assim? Coadunamo-nos 
com Indursky, para quem:

Ao passar da teoria da enunciação para a análise do discurso, passa-se do in-
divíduo para o sujeito social, desliza-se de um indivíduo dotado de estratégias 
discursivas, que deixa instrução inscrita no enunciado, as quais devem ser se-
guidas pelo interlocutor, para proceder a interpretação, para um sujeito afeta-
do pelo inconsciente e identificado com uma ideologia e estes dois processos 
regem seu dizer. (INDURSKY, 2006, p. 69).

Historicamente, quando se fala em formação docente, percebemos que pouco 
ou nenhuma prioridade é dada ao professor como interlocutor, como participante 
do processo e em concordância com as resoluções. Entendemos que o discurso 
do Estado é atravessado pela ideologia de que o professor deve estar a serviço das 
necessidades políticas educacionais, não lhe é dado voz, apesar da falsa aparência 
de que interlocuciona com o professor. A formação docente historicamente foi 
direcionada aos objetivos do Estado, pouco havendo de interlocução entre o eu 
e o tu. Desde o início da República, ela é direcionada à organização das massas 
e à expansão do ideário republicano. De acordo com Scheibe e Valle,

Os professores, que deveriam ser os difusores de uma nova visão de mundo 
inspirada no ideário positivista, precisavam ser selecionados e preparados para 
essa tarefa ou ‘missão’, que tinha por objetivo alfabetizar toda a população e 
fortalecer o novo regime e seus beneficiários, ou seja, as oligarquias regionais. 
(SCHEIBE; VALLE, 2007, p. 260, grifo do autor).
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Mesmo com a democratização do Estado brasileiro e a reorganização do 
sistema de educação nacional, as transformações na formação do professor apre-
sentaram-se como uma falsa democracia. Nesse sentido, Scheibe e Valle (2007, 
p. 265) afirmam:

O ideário crítico sobre o que deveria ser um efetivo projeto nacional de educação, 
que foi se constituindo ao longo das últimas décadas, normalmente à margem 
das deliberações oficiais, foi contemplado em vários pontos pela Constituição 
Federal, promulgada em 1988. Esta forneceu um arcabouço jurídico capaz de 
permitir as transformações institucionais e educacionais, reivindicadas por 
amplos setores da sociedade brasileira. No entanto, a versão final da nova Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (aprovada em 1996) colocou vá-
rios obstáculos à implementação das propostas elaboradas pelo conjunto da 
sociedade civil, organizada em torno de um projeto de educação para o Brasil. 
Esta lei não desconsiderou todos os consensos do rico debate dos anos 1980, 
mas os traduziu, muitas vezes, para uma outra lógica de desenvolvimento […].

Compreendemos que a trajetória das políticas de formação do professor 
demonstra que nem mesmo a elevação dos níveis de escolarização do corpo do-
cente rompeu com o processo histórico de desvalorização social dos professores 
(NASCIMENTO; HETKOWSKI, 2007). A representação do sujeito professor, na 
posição de intermediário, que enuncia fielmente as ordens das atividades do ma-
nual tal qual estão ali postas, faz com que ele se constitua um sujeito professor 
repetidor de um discurso pronto. O professor é levado a perseguir “[…] uma 
padronização do perfil profissional, ao invés de reforçar a concepção científico-

-acadêmica, reivindicada por pesquisadores e pelas esferas representativas dos 
profissionais da educação”. (SCHEIBE; VALLE, 2007, p. 257). Isso acaba fazendo 
com que ele siga as determinações. O posto traz consigo o pressuposto (ORLAN-
DI, 2009). Se, ao se falar do professor, não lhe foi autorizada a fala, é porque o 
que ele tem a dizer de si não faz parte da ideologia do discurso oficial.

Entendemos que a visão do professor, dada pelos recortes do Parecer, com-
prova a trajetória histórica de autoritarismo dos discursos oficiais pedagógicos. 
Orlandi (2009), ao falar em discurso pedagógico, dentro da conjuntura social 
do regime militar, já afirmava que: “o discurso pedagógico tal qual ele se apre-
senta atualmente, se caracteriza como um discurso autoritário” (p. 15). Para a 
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autora, “No discurso autoritário, o referente está ‘ausente’, oculto pelo dizer; não 
há realmente interlocutores, mas um agente exclusivo o que resulta na polisse-
mia contida (o exagero é a ordem no sentido em que se diz ‘isso é uma ordem’ 
em que o sujeito passa a instrumento de comando)” (ORLANDI, 2009, p. 15-16, 
grifo da autora). Ainda, ao caracterizar o discurso pedagógico, a autora afirma 
que, “Procurando caracterizar o DP, pudemos observar que tal qual ele se mos-
tra atualmente em uma formação social como a nossa, ele se apresenta como um 
discurso autoritário, logo, sem nenhuma neutralidade” (ORLANDI, 2009, p. 29).

Ao analisarmos o discurso do Parecer a partir de Pêcheux (2009), atrelado a 
Orlandi (2009), para quem as condições de produção interferem na forma como 
ele funciona e pela forma de funcionamento do discurso deriva-se sua tipologia 
discursiva, interpretamos que há no documento um discurso oficial autoritário. 
Isso está claro quando afirma que “é preciso que a formação dos docentes volta-
dos para EJA, ofertados em cursos sob a égide da LDB seja completa nos estabe-
lecimentos ofertantes pelo curso normal médio ou pelo curso normal superior 
ou por outros igualmente apropriados” (BRASIL, 2000, p. 59). Entendemos que 
há um autoritarismo na medida em que um sentido é imposto. O documento 
apresenta metas, no entanto, não apresenta de que forma elas serão alcançadas, 
quais serão os meios utilizados (como o serão os cursos ofertados para que a 
formação completa do docente seja alcançada), apenas o resultado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreendemos, a partir do olhar sobre as marcas de subjetividade com 
que o discurso oficial se dirige ao professor e da análise de como este discurso se 
encontra historicamente determinado, interpelado pela ideologia, que o professor 
é o ele e não faz parte do discurso oficial. O discurso do Estado não é neutro, pelo 
contrário, é historicamente atravessado pela ideologia de que o professor deve 
estar a serviço das necessidades políticas educacionais. Entendemos, pelo fun-
cionamento discursivo, que o professor é o ele e não faz parte do discurso oficial.

Pelas regularidades encontradas, concordamos com Orlandi (2009) que o 
discurso oficial se apresenta historicamente autoritário, apregoando uma falsa 
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ideia de inclusão. No entanto, as políticas públicas de formação docente e o pró-
prio docente da EJA possuem um histórico de exclusão.
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